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[ΟΞ νυν ΔΆ 1. . 

ΠΒΌΕ 
δας Ἕ ὸ ᾿ 

Ομιηιαὶ Ῥείη Βοοῦαι ρα] Ϊο6 οὐϊδοίο γοβροπᾶοίαν ἰἰὰ αὐ δοογᾶ- 
(θὰ πρα6 οοπίθ που θη Ῥδίγ!οΥ απ ἀθουατη ΠΘα 16 ΠΟΥΟΥΙ 8ποίο- 
τοπὶ ἔπ5586 ἀοοδϑίυν (6. 1.). ΟΥὐἰταϊηὶ δἰ ουὶ ΟΟΟΌΥΥ ΠΥ οὐ ἀθηηοη- 

᾿βἰγαίαν ϑοογαίθιῃ ᾿ἰανθηίαίθπι οἱ, ἀἰβοῖρα!οθ ΠῸΠ ΟΟΥΤΈΡΙ556. (6. 2.). 
 Βοϊιίπο ἀοοσοίαῦ ϑοογαίετη δὲ σνϑυρὶβ: οὐ ἔδοίῖβ ἰοίδαιιθ νἱΐϑ (8 | 6 τὴ. 
δ15586. αὐ οἱ 'ἴρ58 ποηθϑίβ γίνουθὶ δὲ 8|105 δὰ ποῃδϑβίδιϊβ βία πι τη 
δχοϊίαγϑί : ρυϊηγατη ἰρίίαν ργθοδπᾶο, βδουϊβοδηάο οἱ ἀθουαηι νοϊαπ- 
ἰαἰ6 Θχρίοσδηα γϑοίτηη [1586 ἀθουιιηλ Οὐ το πὶ: ἀδίηάδ ἰπ οἶθο, 
ροίᾳ νϑπούθατιθ ἰθη] ρου 6 βία ϊθ56 (0. ὃ.). 0.605 6586. δίατιϑ 
ΠΟΤ 15. ΘΟη Βα θα ἀθπηιοηβίγαίαν (0. 4.). Το ρου. σΟΙΏΙη6Π- 
ἀαίαν (6. 8.). Απεϊρποηίθηῃ βορ ἰδίην Οὐ οϊοηίθπη 5101 σἱούαμτῃ 
παι Γαπηαθ ἰθηπθη οἱ οτδίϊβ ἀοοθηϊ! οοπδιιθίπαϊποηι γα} 50- 
οὐαΐοβ (6. 6.). Οποιηοᾶο ϑοοναίοβ 80 ἰδοίδηἰα ἀυθυίουϊ ΠΟΤΩΪΠ65 

τὰ 1). 
ΕἼ ΒΡ: Ἢ: 

ΘΟΟΥδίΪ5 ἀθ νοϊυρίαίθ. οἱ ἰθιηρογδηΐα οὑπὶ ΑΥϊδίρρο Ογτο- 
Ωᾶ60 αἰδρυίαϊϊο (0. 1.). [ΓιδΙηρτοοίοχη Π]λιηλ τηϑίτὶ ἰγαύαση ο]δοδί 
οὐ ρῥ᾽οίϑιϊβ οα5ϑα5 ἀοοθί (0. 2.). ΕὙΔΙΓΕ5. ᾿πνίθθηι 510] ᾿ἰγαίοβ ρ]ἃ- 
δαὐ, οἷ οοποοταϊδηι οομηηϊδηἀδί ϑ'οογαίθβ. (0. ὅ.). 86. δηλοῖ ἴδ 6 

ΟΠ ΡΓΘΙο (6. 4.). ΕχΧΡΙΟΓΑΥΘ 56 φαθπιαθθ απδϑηΐ Δ ἃπηΐοἷ5. δ ϑιϊηηδυὶ 
Ο Ροββδίΐ, οἱ υἱὐ τηδρηϊ δοϑίϊπη θέαν, ΘΔ ΌΟΤΑΓα ἄβθογα (6. 8.). 6 δη:ῖ- 

Οἶ5 πὶ 46] 1σ Ὁ Πα 15. {π|ηῚ ΘΟΠΟΙ 1815. (6. 6.). Οποτηοᾶο δηλ οοΥ πὶ 
ἱπορίδϑθ οἱ ἃπρβι115 ΟΟΟΙΥΘΥΘ ἀθθ ϑηγτι5. οὐ ΘΟΏ5110 οἱ ορϑῦϑ, ἀ0- 
οοίαν ἀθηἶΐπο ἀδατα δὰ ἤηριῃ [ἰΥἱ; ΠΟ ν6ΥῸ σαρὶΐθ ΟΧΘΠΊΡ]0 60]- 
ἰοαυ οὐ Αὐϊβίασομο ΠΡ (ὁ. 7.), ἘπίΠπουασα. πηοσοθάθ ορο- 
γῶτη ἰοοδηΐθηη δὰ σΟηγ θη π5 νἰΐδθ σαπιβ οἰἸσθπάτιτη Ὠογίαϊ αν 
(ὁ. 8.). Οὐἰΐοποπι ἃ βυθορμδη 5 ὑπΐατη τϑααϊί (6. 9.). Απιϊςοο- 
ΤΌ ἱπαϊροηἰα6. ΟΟΟΙΥΘΉ ἀπΠ 6558. θθηθῆο1 5 ἀοοοί (6. 10.) 

ΠῚ ΠΣ 
Ουἱϊὰ οὐ αὐυϑηίαμη ἱτηρογαίου δἰ} βοῖγθ προρθβϑϑαυτη ϑοογᾶ- 

ἫΣ (685 (οοθὶ (ὁ. 1.). Οδίδπαϊίν ϑυμηπηππη ᾿πηρογδίουβ οὐ οίαμη 6558 
ς΄ 605 αὐἰδι5 ὈΥϑοδιύ σράδογα Ὀθαίοβ (6. 2.).. Οὐυἱάδιῃ φγδοΐθοίο 

φαυϊίαπι ογθᾶΐο ἀθιηοηβίγαί ϑοογαίθβ ἴῃ οἶβοῖο εἶτιδ 6556 αἵ οἱ 



ς Πρλ νς ΒΌΜΜΑἝΞΙΑ. 

6405 οὐ Θαπῖ165 πιϑἰϊοταβ οἴποῖαι (ο. ὅ.). ϑοοτγδαίθβ ἀόοοῦθ οοπᾶ- 

οὐ ξβ!!οἰϊαῖοηλ ΑἸΠδηϊθηβίθαβ (0. 8,). (ΟἸδποοπϑῖη ἱπηρευϊαια. 0 
᾿Ἰοβοθηίθιη ἃ οᾶρ6556 1(8 το τα ἀνϑυῖς Θοογαίθβ (0. 6.). Ομὰν- 
τη] θ πὶ νογθοπηάαι δ. ΟΡ ΒΘ ἀ81η ΓΟΙῸ] ἰοαπι οοΠουίδίαν 
Θοογαίθδ. (0. 7.). Οδριίϊοϑὶβ ΑἹ βθρΡΙ αὐϑοβιϊομῖθαθ 46 θοῆο οἱ 

 ραϊοτο Γεβροπασδί ϑοογαίθβ (0. 8.). ϑοηίθηϊδο ϑοογαι 5. γαυῖαο ἀ6 
ἱογααϊπθ, ἀ6 βϑρίθηία, ἐδ ἰθτη θη ἃ αἰ ἴδααθ νἱσαιθτι5. οἱ 
ὙοΡὰ5 (0. 9.). Οὕτὴ Δ Ποῖριι8 ἀθ ἰρβούαπι ἃτίθ αἰββουῖξ, δίαιτα 

Ἂ 

ἴα Ῥοπύτη: ΟΠοΥα σα ΠῚ οὐ ΟΘΟΟΠΟΠΊΙΠ ̓  ΡΟ556. ἰδ ΠΔ 6586 ΟΠ. 
᾿πηθ υϑίοσθη (0. Δ... ὍΘ τον ΚΗ 18 δι Ὀυϊδιϊπαπι [ον ἐπα! π6 πὴ. 

ἴα Ῥσγοίθϑϑθ 115 δία δι ϑοογαίοβ (0. .10.). Οτηι ΤηδυδοίΆ. τη66- - 
ἰγῖ66 ἀθ αὐΐβ ἀηγδίουτιι ἃ} ΠἸοϊθη ἀουαηι ΘΟ ἔα Βα] αΐπν Βοογαῖθϑ (ὁ. 11.). 
δ θομᾶ ναϊοίπαϊηθ. ἤτγιηϊαΐθ οἱ σοῦοτθ ΟΥ̓ ῬΟΥΪΒ Ῥ6Ὶ ΘΧΘο ἃ 
ΘΥΙηπαβίϊοα θα θγθ 415 (ο. 13.). Μανία Βοουδιῖβ σου ΠΟΘ ΒΝ 
ἀρΡΟΡΠΙΠΘοτηδία (ο. 18.). ϑουπιομθβ βοουδ 5 ΘΟην γα 65 ἔγαρ ! ί8. : 
ἴθι ΟΟΥ πα απ (ὁ. 14.}. 

18. ἸΥ: 

ἘΧΡΟΙΪ δυίθβ ψνϑυϊὰβ αἰ) 15 Θοούαίοθ ἴάνοηοβ Δ] οἰ οθ δέ, 
ΘΟ ηαπ6 ἰπρθηΐα αἰνουβᾶτηαιιθ ἰπἀ0]θηὶ ἰθηίααί, δχρίοταθαΐ, 
εὐ αἰδοῖ ρ!πα συᾶ δ νἱγίαιθηι οαροββθπ8ηῚ ἔογιηδίοβ δχοιίαθδὺ 

“ΟἸΠ65 (0. 1.). Οὐπίηπδι παυγδιϊοηθτα ἀθίθοθ θη 115. οδΡ {15. ΘΧθηΊ- 
Ῥ]Ϊο πα θη, αθ πη] βαρ θη δ 8. 5πδθ ορίῃΐοπθ 1ηΠαίαπη ἰᾶτὴ αϊπι 
Ἰη θΥΥορᾶπ 0 γεγβαί ϑοογδίθβ, ἄοπθο οοπῆϊξθαίαν οὐ ηἶπιπὶ 56. 1||8- 
γ1πΠῚ ΤΟΥ 485 δηΐθα ΕΠ] 8 Θχἰβτηανθναὺ 6556 ὈΪδηθ ἸΟΠ ΔΡΌΓΙΙ, 
ί(ο. 3.). ϑοοναίοβ πο Ῥυΐα5. δα ῥδυηριθ!!οᾶτη ἰανθποβ ἅπὶ απαᾶχη- 
οαη4.6. ΔΥΘΠ)] οαροββθηάδην ἰποϊτα 405 6556 βίδίποραΐί απδτῃ 60- 
ὕπτη ΔηΐΠγ5. ἔαϊθϑοί ρυδϑοθρίϊθ δα νἱγίπιίθυη ἔουτηαίτιβ, οπῖτ5 ἔπη- 

ἀδηχθπίαπι 510 ῥἱὸϊαβ ἐγρὰ ἀ605. [Ισἱίαν τη γαάοτηάπι ἀοοδί ΠΟΟ 
οαρῖζο ἀ605 πουλὶ τι5. οοηβαϊουθ οἱ ργορίθγθα οοϊθμ 405 6556 (0. 8.) 
Τα Υ]5. ΟἾῚΠ5. δὲ παίαγα! β ἕοηΐο5. οὐ σᾶιι5885 ἀροῦν ϑοογαίθβ οατη 
ΠΙρρία βορῃϊδία ἀἰδριίδηβ (ο. 4.). Τηὐθηηρ υδηίδ 6 τη ]8 οϑίθπηππ- 
ἰυν (ὁ. ὅ8.). Ατίθην θ6η6. οἱ τϑοίθ ἀβ τὸ αἀπδοιπηαιιθ ργοροβίία 
ἀΙΒΒΘυ 6 Πα] ἀοοθί ἔμ η}}}}1ᾶγ85. ϑῖι05 ϑοοναίοϑ (6, 6.). οπηοηδβίγαι 
Βοογαίθβ αἰ οὐ χπδηίιην ἴῃ αὐτί αἀπᾶαπο, ναὶ σϑοτηθίεῖα, ἀδίο- 
πογηΐᾷ, δΥ Ππηοίϊοα,, τηθάϊοα, αἀἰϑοθη πηι 5ἷῖ, δάθο αἱ ᾳαδοβίϊοηϊ- 
Ὀὰ.5. ᾿πί6!Π6ούτι αἰ [ΠΟἢ]1|υτ18 ἀϑαψαθ ἰπ δ} 5. ΠΘΘἸΘΟΙΪ5, δἂ8 γῈ5 ἰδῃ- 
ἴὰπὶ ΟΟΘΉΟΘΟΘΓΟ ἰαθοαὶ αἀπᾶθ δα νἱίδη) ἀοηῃγοϑίϊοαση οἰν! θη π6 
τϑοίο ἐπιβιϊπαβπάδπη Θεγεπαδηηατθ Ῥουἰπθηὶ (0. 7.). Ῥειποπδβίγαίασ 
Βοσορ ΘΠ ΟΡ (811 ἱπαϊοῖο οοπ ἀθηγηδίτιπη πη πη 6. Ὠ] ΘΠ ἀΔο ἂο ἀδ86- 
τποηΐὸ 518] βἰρηϊοδηία, 51 “π|4 δὶ. οὐἱ θη ατπτη δαὶ Γαοίθη ἄτη, 
σοᾶγρσιΐ. Αα᾽ οχίγοτησαπι ἤἰ Ὀγονὶβ γορ . 10 ἀΥρατη θηΐονιπι 4186 
ῬΕΙ͂ Πο5 Οὐμηηιθηΐδτϊοβ ϑαπὶ ἰγδοίαία (0. 8.). 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ͂ΤΑ. 

[4.} 

]Π]ολλάκις ἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις ᾿4ϑηναίους 1. 
ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτη ὡς ἄξιος εἴη ϑανά-- 
του τῇ πόλει. ἡἠνμὲν γὰρ γραφὴ κατ᾽ αὐτοῦ τοιάδε τι 
ἦν" ἀδικεῖ “Σωκράτης οὗς μὲν ἡ πόλις νομίζει ϑεοὺς οὐ 

Ῥομίθων». ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων ἀδικεῖ 
δὲ καὶ τοὺς νέους διαφϑείρων. 

Πρῶτον μὲν οὖν ὡς οὐκ ἐνόμιξεν οὗς ἡ πόλις νο--ῷ 
μέξει ϑεοὺς ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ; ϑύων τε 
γὰρ φανερὸς ἦν πολλάκις μὲν ΟΙΟ πολλάκις δὲ ἐπὶ 

τῶν κοινῶν τῆς πόλεως βωμῶν, καὶ μαντικῇ χρώμενος 
οὐκ ἀφανὴς ἦν διετεϑρύλητο γὰρ ὡς φαίη Σωκράτης 
τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν" ὅϑεν δὴ καὶ μάλιστά μοι 

δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασϑαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν. 
ὁ δ᾽ οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων. ὅσοι μαν--8ὃ 
τικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ 
συμβόλοις καὶ ϑυσίαις. οὕὑτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν 
οὐ τοὺς ὄρνιϑας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας εἰδέναι τὰ 
συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις. ἀλλὰ τοὺς ϑευὺς 
διὰ τούτων αὐτὰ σημαίνειν, κἀκεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμι--: 
ξεν" ἀλλ᾽ οἱ μὲν πλεῖστοί φασιν ὑπό τε τῶν ὀρνίϑων 4. 
καὶ τῶν ἀπαντώντων ἀποτρέπεσϑαί τε καὶ ̓ προτρέπε- 
σϑαιν" Σωκράτης δ᾽ ὥσπερ ἐγίγνωσκεν, οὑτος ἔλεγε" 

ΧοΠορΙΝ. γεν Ἢ 



ᾧ Ὰ 

δι “ὦ 

τον ΣΕ ΠῚ ΒΑΡ ἢ 

τὸ δαιμόνιον γὰρ ἔφη σημαίνειν. καὶ πολλοῖς τῶν συν-- 
ὄντων προηγόρευε τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιξῖν; 
ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος. καὶ τοῖς μὲν πει-- 
ϑομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ μὴ πευϑομένοις μετέ-- 

δ μελξ.. καύΐτοι τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν αὐτὸν βούλε- 

σϑαι μήτ ̓ ἠλίϑιον μήτ᾽ ἀλαξόνα φαΐίνεσϑαι τοῖς συνοῦ-τ 

σιν; ἐδόκει δ᾽ ἂν ἀμφότερα ταῦτα. εἰ προσαγορεύων 
ὡς ὑ ὑπὸ ϑεοῦ φαινόμενα ψευδόμενος ἐφαίνετο. δη- 
λον οὖν ὅτι οὐκ ἂν προύλεγεν ; εἶ μὴ ἐπίστευεν ἀλη- 

ϑεύσειν. ταῦτα δὲ τίς ἂν ἄλλῳ πιστεύσειεν ἢ ϑεῶ; 
6 πιστεύων δὲ ϑεοῖς πῶς οὐκ εἶναι ϑεοὺς ἐνόμιξεν; ἀλλὰ 
μὴν ἐποίει καὶ τάδε πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους. τὰ μὲν 
γὰρ ἀναγκαῖα συνεβούλευε καὶ πράττειν. ὡς νομίξοιδν 
ἄριστ᾽ ἂν πραχϑῆναι" περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ὅπως ἀπο- 

ἡβήσοιτο μαντευσομένους πέμπειν, εἰ ποιητέα᾽ καὶ 
τοὺς μέλλοντας οἴκους τε καὶ πόλεις καλῶς οἰκήσειν 
μαντικῆς ἔφη προσδεῖσϑαι" τεκτονικὸν μὲν γὰρ ἢ χαλ- 
κευτικὸν ἢ γεωργικὸν ἢ ἀνθρώπων ἀρχικὸν ἢ τῶν 
τοιούτων ἔργων ἐξεταστικὸν ἢ λογιστικὸν ἢ οἰχονομι- 

ὑὰ κὸν ἢ στρατηγικὸν γενέσϑαι, πάντα τὰ τοιαῦτα μαϑηπ 
Βτὰ καὶ ἀνϑρώπου γνώμῃ αἱρετὰ ἐνόμιξεν εἶναι" τὰ 

δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις ἔφη τοὺς ϑεοὺς ἑαυτοῖς κα-- 
ταλείπεσϑαι., ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. 

ῬΌΟΡΗΝΙ οὔτε γὰρ τῷ καλῶς ἀγρὸν φυτευσαμένῳ δῆλον ὅστις, 
ο΄ χαρπώσεται, οὔτε τῷ καλῶς οἰκίαν οἰκοδομησαμένῳ Ὁ 

ΜΎΘΩΝ δῆλον ὅστις ἐνοικήσει, οὔτε τῷ στρατηγικῷ δῆλον εἰ ἢ 
π΄“ συμφέρει στρατηγεῖν, οὔτε τῷ πολιτικῷ δήλον εἰ συμ- 
Ὁ ΚῊΝ ἡ: φέρει τῆς πόλεως περοστιντεῦν, οὔτε τῷ "καλὴν γήμαντ' Ῥ» 

Ἴ ΟΝ ἵν εὐφραίνηται, δῆλον εἰ διὰ ταύτην ἀνιάσεται,; οὔ: 
ἰδῇ "τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον δί 

πνν 9 διὰ τούτους στερήσεται τῆς πόλεως. τοὺς δὲ μη δὲν 
κε, τῶν τοιούτων οἰομένους εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πά 



1 ΤῈ ΠΑΡ᾿ Ἢ 8᾽ 

τῆς ἀνθοωπίνης γνώμης, δαιμονᾶν ἔφη: δαιμονᾶν 
δὲ καὶ τοὺς μαντευομένους ἃ τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκαν οἵ 

᾿δεοὶ μαϑοῦσι διακρίνειν, οἷον εἴ τις ἐπερωτῴη πότερον 
ἐπιστάμενον ἡνιοχεῖν ἐπὶ ξεῦγος λαβεῖν κρεῖττον ἢ μὴ 
ἐπιστάμενον, ἢ πότερον ἐπιστάμενον κυβερνᾶν ἐπὶ 
τὴν ναῦν κρεῖττον λαβεῖν ἢ μὴ ἐπιστάμενον, ἢ ἃ ἔξε-- 
στιν ἀρυϑμήσαντας ἢ μετρήσαντας ἢ στήσαντας εἰδέναι, 
τοὺς τὰ τοιαῦτα παρὰ τῶν ϑεῶν πυνθανομένους ἀϑέ- 
μιτὰ ποιεῖν ἡγεῖτο. ἔφη δὲ δεῦν ἃ μὲν μαϑόντας ποιεῖν 
ἔδωκαν οἱ ϑεοὶ μανϑάνειν. ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθιρώ-- 
ποις ἐστὶ πειρᾶσϑαι διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν ϑεῶν πυν-- 
ϑάνεσθαι" τοὺς ϑεοὺς γὰρ οἷς ἂν ὦσιν ἵλεῳ σημαίνειν. 

᾽4λλὰ μὴν ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ" 16 
πρῷ τὲ γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ει 

καὶ πληϑούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν. καὶ τὸ λοιπὸν 

ἀεὶ τῆς ἡμέρας ἠν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσϑαι" 
 χαὶ ἔλεγε μὲν ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν 

ἀκούειν. οὐδεὶς δὲ πώποτε ΣΙωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς 11 
οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος 

ἤκουσεν. οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως ἥπερ 
τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ κα- 

λούμενος ὑπο τῶν σοφιστῶν κόσμος ἔφυ καὶ τίσιν 
ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας ἀπεδεί-- 
κνυ. καὶ πρῶτον μὲν αὐτῶν ἐσκόπει πότερά ποτε 19 

᾿ ψομίσαντες ἱκανῶς ἤδη τἀνθϑρώπεια εἰδέναι ἔρχον-- 
᾿ ται ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων φροντίζειν, ἢ τὰ μὲν 
 ἀνϑρώπεια παρέντες, τὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες 
᾿ ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν. ἐθαύμαξε δ᾽ εἰ18 
μὴ φανερὸν αὐτοῖς ἐστιν ὅτι ταῦτα οὐ δυνατόν ἔστιν 
ἫΝ ἀνθρώποις εὑρεῖν᾽ ἐπεὶ καὶ τοὺς βέγιστον φρονοῦντας 
᾿ς ἐπὶ τῷ περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάξειν ἀλλήλοιρ,, Ὃ ὯΝ 



4 ΙΒ ὉΑΡῚ 

ἀλλὰ τοῖς μαινομένοις ὁμοίως διακεῖσθαι πρὸς ἀλλή. 
1ά4λους. τῶν τε γὰρ μαινομένων τοὺς μὲν οὐδὲ τὰ δεινὰ 

δεδιέναι, τοὺς δὲ καὶ τὰ μὴ φοβερὰ φοβεῖσθαι" καὶ 
τοῖς μὲν οὐδ᾽ ἐν ὄχλῳ δοκεῖν αἰσχρὸν εἶναι λέγειν ἢ 
ποιεῖν ὁτιοῦν, τοῖς δὲ οὐδ᾽ ἐξιτητέον εἰς ἀνθρώπους 

, εἶναι δοκεῖν- καὶ τοὺς μὲν οὔϑ'᾽ ἱερὸν οὔτε βωμὸν 
οὔτ᾽ ἄλλο τῶν ϑείων οὐδὲν τιμᾶν. τοὺς δὲ καὶ λίϑους 
καὶ ξύλα τὰ τυχόντα καὶ ϑηρία σέβεσϑαι" τῶν τε περὶ 
τῆς τῶν πάντων φύσεως μεριμνώντων τοῖς μὲν δοκεῖν 
ὃν μόνον τὸ ὃν εἶναι, τοῖς δ᾽ ἄπειρα τὸ πλῆϑος᾽" καὶ 
τοῖς μὲν ἀεὶ πάντα κινεῖσϑαι, τοῖς δ᾽ οὐδὲν ἄν ποτὲ 

κινηϑῆναι" καὶ τοῖς μὲν πάντα γίγνεσϑαίέ τε καὶ ἀπόλ- 
λυσϑαι. τοῖς δὲ οὔτ᾽ ἂν γενέσϑαι ποτὲ οὐδὲν οὔτε ἀπο- 

15 λέσϑαι. ἐσκόπει δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τάδε. ἄρ᾽ ὥσπερ 
οἱ τἀνϑρώπεια μανϑάνοντες ἡγοῦνται τοῦϑ'᾽ ὅ,τι ἂν 
μάϑωσιν ἑαυτοῖς τε καὶ τῶν ἄλλων ὅτῳ ἄν βούλωνται 
ποιήσειν, οὕτω καὶ οἱ τὰ ϑεῖα ξητοῦντες νομίζουσιν, 
ἐπειδὰν γνῶσιν αἷς ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται, ποιή- 
σειν. ὅταν βούλωνται, καὶ ἀνέμους καὶ ὕδατα καὶ ὥρας 
καὶ ὅτου ἄν ἄλλου δέωνται τῶν τοιούτων; ἢ τοιοῦτον 
μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐλπίζουσιν, ἀρκεῖ δ᾽ αὐτοῖς γνῶναι 

16 μόνον ἧ τῶν τοιούτων ἕκαστα γίγνεται. περὶ μὲν οὖν 
τῶν ταῦτα πραγματευομένων τοιαῦτα ἔλεγεν" αὐτὸς 
δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπένων αεὶ διδλέγετο σκοπῶν τί εὐσε- 
βές, τί ἀσεβές, τί καλόν. τί αἰσχρόν: τί δίκαιον. τέ 
ἄδικον, τί σωφροσύνη, τί μανία, τί ἀνδρεία, τί δειλέα, 
τέπόλις, τί πολιτικός, τέ ἀρχὴ ἀνθρώπων, τί ἀρχικὸς 
ἀνϑρώπων, "καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἃ τοὺς μὲν εἰδότας 

ἡγεῖτο καλοὺς κἀγαϑοὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντας 
ἀνδραποὸ ὥδεις ὁ ἂν δικαίως κεκλῆσϑαι. 

17 ἴδ: Ὅσα μὲν οὖν μὴ φανερὸς ἦν ὅπως ἐγίγνωσκεν, Ἶ 
οὐδὲν ϑαυμαστὸν ὑπὲρ τούτων περὶ αὐτοῦ παραγνῶ. 



ΕΤΒ.Ι ΟΟΕΥΤ ΣΤ 

ναι τοὺς δικαστάς᾽ ὅσα δὲ πάντες ἤδεσαν, οὐ ϑαυμα- 

στὸν εἰ μὴ τούτων ἐνεϑυμήϑησαν:; βουλεύσας γάρ 18. 

ποτε, καὶ τὸν βουλευτικὸν ὁ ὅρκον ὀμόσας, ἐν ᾧ ἦν κατὰ 

τοὺς νόμους βουλεύσειν, ἐπιστάτης ἕν τῷ δήμῳ Ἴεέμος 

ὑδνος, ἐπυϑυμήσαντος τοῦ δήμου παρὰ τοὺς νόμους ἔν-- 

νέα στρατηγοὺς μιᾷ ψήφῳ τοὺς ἀμφὶ Θοάσυλλον καὶ 

᾿Ερασινίδην ἀποκτεῖναι πάντας . οὐκ ἠϑέλησεν ιν 

φίσαι. ὀργιξομένου μὲν αὐτῷ τοῦ δήμου; πολλῶν δὲ καὶ 

δυνατῶν ἀπειλούντων" ἀλλὰ περὶ πλείονος ἐποιήσατο 

εὐορκεῖν ἢ χαρίσασϑαι τῷ δήμῳ παρὰ τὸ δίκαιον καὶ 
φυλάξασϑαι τοὺς ἀπειλοῦντας. καὶ γὰρ ἐπιμέλεσϑαι 160 

ϑεοὺς ἐνόμιξεν ἀνϑρώπων οὐχ ὃν τρόπον οὗ πολλοὺ νο-- 

μίξζουσιν. οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται τοὺς ϑεοὺς τὰ μὲν 

εἰδέναι, τὰ δ᾽ οὐκ εἰδέναι" Σωκράτης δὲ πάντα μὲν 
ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι, τά τὲ λεγόμενα καὶ πραττόμενα 

'καὶ τὰ σιγῇ βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρεῖναι καὶ ση- 
μαίνειν τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀνθρωπείων παντῶν,. 

᾿ς Θαυμάξω οὖν ὅπως ποτὲ 1 σὐοτν ᾿4ϑηναῖοι 20 

Σωκράτη περὶ ϑεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεβὲς 
μὲν οὐδέν ποτε οὔτ᾽ εἰπόντα οὔτε πράξαντα, τοι- 
αὐτα δὲ καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα οἷά τις ἂν καὶ 
λέγων καὶ πράττων εἴη τὲ καὶ νομίζοιτο εὐσεβέ- 
στατος. 

᾿ Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι τὰ τὸ πεισϑῆναί τι-- Τί. 
νας ὡς Σωκράτης τοὺς γέους διέφϑειρεν, ὃς πρὸς τοῖς 
εἰρημένοις πρῶτον μὲν ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάν- 

τῶν ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα 
καὶ ϑέρος καὶ πάντας πόνους καρτερικώτατος, ἔτι δὲ 

Ν πρὸς τὸ μετρίων δεῖσϑαι πεπαιδευμένος οὕτως ὥστε 
πάνυ μικρὰ κεατημένος πάνυ ῥαδίως ἔχειν ἀρκοῦντα. 
πῶς οὐν αὐτὸς ὧν τοιοῦτος ἄλλους ἂν ἢ ἀσεβεῖς ἢ3 

παρανόμους ἢ λίχνους ἡ ἀφροδισίων ἀκρατεῖς ἢ πρὸς 

ΗΑ 
Β' : 

τ ν 
᾿πδα 



ΓΑ 

6 ΕἸΒΕῚ ΘΑ ἐπ. 

τὸ πονεῖν μαλακοὺς ἑποίησεν;: ἀλλ᾽ ἔπαυσε μὲν τούτων δὲ 

πολλούς, ἀρετῆς ποιήσας ἐπιϑυμεῖν καὶ ἐλπίδας σα- 

φασχών, ἂν ἑαυτῶν ἐπιμέλωνται; καλοὺς κἀγαϑοὺς 

8 ἔσεσϑαι. καίτοι γε οὐδεπώποτε ὑπέσχετο διδάσκαλος 
εἶναι τούτου, ἀλλὰ τῷ φανερὸς εἶναι τοιοῦτος ὧν ἐλ-- 

πίξειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίβοντας ἑαυτῷ μιμουμέ- 
-άγους ἐκεῖνον τοιούτους γενήσεσϑαι. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ 

Υ͂ 9 “ 9 3 ΄ ἐᾷ 3 9 - » δ 

σώματος αὐτός τε οὐκ ἠμέλει τούς τ᾽ ἀμελοῦντας οὐκή 
:ὅπήνει. τὸ μὲν οὖν ὑπερεσϑίοντα ὑπερπονεῖν ἀπεδοκί- 
μαξε, τὸ δὲ ὅσα ἡδέως ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα ἱκανῶς 
ἐκπονεῖν ἐδοκίμαξε. ταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιεινήν τὲ 
ἱχανῶς εἶναι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίέ-- 

5 ξειν ἔφη. ἀλλ οὐ μὴν ϑρυπτικός γε οὐδὲ ἀλαζονικὸς ἦν 
οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ οὔϑ'᾽ ὑποδέσει οὔτε τῇ ἄλλῃ διαίτῃ. οὐ 
μὴν οὐδ᾽ ἐρασιχρημάτους γε τοὺς συνόντας ἐποίει. τῶν 
μὲν γὰρ ἄλλων ἐπιϑυμιῶν ἔπαυε, τοὺς δὲ ἑαυτοῦ ἐπιϑυ-- 

6 μοῦντας οὐκ ἐπράττετο χρήματα. τούτου δ᾽ ἀπεχόμενος 
ἐνόμιξεν ἐλευϑερίας ἐπιμέλεσθαν᾽ τοὺς δὲ λαμβάνον-- 
τας τῆς ὁμιλίας μισϑὸν ἀνδραποδιστὰς ἑαυτῶν ἀπεκά-- 
λει. διὰ τὸ ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέγεσθαι παρ᾽ 

ἡ ὧν λάβοιεν τὸν μισϑόν. ἐϑαύμαζξε δ᾽ εἴ τις ἀρετὴν 
ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο καὶ μὴ νομίξοι τὸ 
μέγιστον κέρδος ἕξειν φίλον ἀγαϑὸν κτησάμενος, ἀλλὰ 

φοβοῖτο μὴ ὁ γενόμενος καλὸς κἀγαϑὸς τῷ τὰ μέγιστα 

ὃ εὐεργετήσαντι μὴ τὴν μεγίστην. χάριν ἕξοι. Σωκράτης 

δὲ ἐπηγγείλατο μὲν οὐδενὶ πώποτε τοιοῦτον οὐδέν, 

ἐπίστευε δὲ τῶν συνόντων ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους 
ἅπερ αὐτὸς ἐδοκίμαξεν εἰς τὸν πάντα βίον ἑαυτῷ τε καὶ 
ἀλλήλοις φίλους ἀγαϑοὺς ἔσεσθαι. πῶς ἂν οὖν ὃ του- 
οὔτος ἀνὴρ διαφϑείροι τοὺς νέους; εἰ μὴ ἄρα ἡ τῆς 
ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφϑορά ἐστιν. 

9 ᾿4λλὰ νὴ 4“έα. ὁ κατήγορος ἔφη. ὑπερορᾶν ἐποίει ἢ 

᾿ 

νυ 

Ἢ 

Αἱ 



ΓΙΒΙ τ ΟΥΑΙ τὰ 

τῶν καθεστώτων νόμων τοὺς συνόντας, λέγων ὡς 
᾿“μῶρον εἴη τοὺς μὲν τῆς πόλεως ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου 
καθιστάναι, κυβερνήτῃ δὲ μηδένα ἐθέλειν χρῆσϑαι 
κυαμευτῷ, μηδὲ τέκτονι, μηδ᾽ αὐλητῇ, μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλα 
τοιαῦτα. ἃ πολλῷ ἐλάττονας βλάβας ἁμαρτανόμενα 
ποιεῖ τῶν περὶ τὴν πόλιν ἁμαρτανομένων. τοὺς ὃὲ 
τοιούτους λόγους ἐπαίρειν ἔφη τοὺς νέους καταφρο-- 
νεῖν τῆς καϑεστώσης πολιτείας καὶ ποιεῖν βιαίους. 

ἐγὼ δ᾽ οἶμαι τοὺς φρόνησιν ἀσκοῦντας καὶ νομίξοντας 10 
ἱχανοὺς εἶναι τὰ συμφέροντα διδάσκειν τοὺς πολίτας 
ἥκιστα γίγνεσϑαν βιαίους. εἰδότας ὅτι τῇ μὲν βίᾳ 
πρόσεισιν ἔχϑραι καὶ κίνδυνοι, διὰ δὲ τοῦ πείϑειν 
ἀκινδύνως τε καὶ μετὰ φιλίας ταὐτὰ γίγνεται. οἱ μὲν 
γὰρ βιασϑέντες ὡς ἀφαιρεϑέντες μισοῦσιν, οἵ δὲ πει- 
σϑέντες ὡς κεχαρισμένον φιλοῦσιν. οὔκουν τῶν φρό-- 
νησιν ἀσκούντων τὸ βιάξεσϑαι, ἀλλὰ τῶν ἰσχὺν ἄνευ 
γνώμης ἐχόντων τὸ τοιαῦτα πράττειν ἐστίν. ἀλλὰ 11 
μὴν καὶ συμμάχων ὃ μὲν βιάξεσϑαι τολμῶν δέοιτ᾽ ἂν 
οὐχ ὀλίγων, ὁ δὲ πείϑειν δυνάμενος οὐδενός " καὶ γὰρ 
μόνος ἡγοῖτ᾽ ἂν δύνασϑαι πείϑειν. καὶ φονεύειν δὲ 
τοῖς τοιούτοις ἥκιστα συμβαίνει" τίς γὰρ ἀποκτεῖναί 
σινα βούλοιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ ζῶντι πειϑομένῳ χρῆσϑαι:; 

᾿Δλλὰ Σωκράτει γ᾽. ἔφη ὁ κατήγορος, ὁμιλητὰ γε- 12 
νομένω Κριτίας τε καὶ ᾿4λκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν 
πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρ- 
χίᾳ πάντων κλεπτίστατός τε καὶ βιαιότατος καὶ φονι- 
κώτατος ἐγένετο; ᾿Ἵλκιβιάδης δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ ὅημο, 
κρατίᾳ πάντων ἀκρατέστατός τε καὶ ὑβριστότατος καὶ 
βιαιότατος. ἐγὼ δ΄, εἰ μὲν τι κακὸν ἐκείνω τὴν πόλιν 18 
ἐποιησάτην. οὐκ ἀπολογήσομαι: τὴν δὲ πρὸς Σωκρατη 

συνουσίαν αὐτοῖν ὡς ἐγένετο διηγήσομαι. ἐγενέ- 14 
σϑην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω 

ἣ, πΠΨΠΕιὃὄ τἀ -ρ ὺῸ  ϑ2ι|έ τ. -. τ ὉΠ “- 



18 ἃ διδάσκουσι καὶ τῷ λόγῳ προσβιβάξοντας. οἶδα δὲ. 

8 πο Ρ θλΡπ.- 

πάντων ᾿4ϑηναίων, βουλομένω τε πάννα δι᾿ ἑαυτῶν 
πράττεσϑαι καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γενέσϑαι. ἤϑε- ΤῊ 

σαν δὲ Σωκράτη ἀπ᾽ ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὖ- 
ταρκέστατα ξῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν ἐγκρατέσταιἪἩ Ὁ 
τον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον 

15 ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο. ταῦτα δὲ δρῶντε καὶ 
ὄντε οἵω προείρησϑον, πότερόν τις αὐτὼ φῇ τοῦ βίου 
τοῦ Σωκράτους ἐπιϑυμήσαντε καὶ τῆς σωφροσύνης, 
ἣν ἐκεῖνος εἶχεν, ὀρέξασϑαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, ἢ νο-- 
μέσαντε, εἰ ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσϑαι ἂν ἵκανω-- 

1θτάτω λέγειν τὲ καὶ πράττειν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, 
ϑεοῦ διδόντος αὐτοῖν ἡ ξῆν ὅλον τὸν βίον ὥσπερ 
ξῶντα Σωκράτη ἑώρων ἢ τεϑνάναι,. ἐλέσϑαν ἂν 
αὐτὼ μᾶλλον τεϑνάναι. δήλω δ᾽ ἐγενέσϑην ἐξ ὧν 
ἐπραξάτην᾽" ὡς γὰρ τάχιστα κρείττονε τῶιν συγγιγνο- 
μένων ἡγησάσϑην εἶναι, εὐϑὺς ἀποπηδήσαντε Σω- 
κράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτικά, ὧνπερ ἕνεκα Σω- 
κράτους ὠρεχϑήτην. 

Ἴσως οὖν εἴποι τις ἂν πρὸς ταῦτα ὅτι ἐχρὴν τὸν 
Σωκράτη μὴ πρότερον τὰ πολιτικὰ διδάσκειν τοὺς 
συνόντας ἢ σωφρονεῖν. ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτο μὲν οὐκ 
ἀντιλέγω: πάντας δὲ τιυὺὺς διδάσκοντας ὁρῶ αὑτοὺς 
δεικνύντας τε τοῖς μανϑ ύνουσιν ἧπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν 

καὶ Σωκράτη δεικνύντα τοῖς συνοῦσιν ἑαυτὸν καλν 
κἀγαϑὸν ὄντα καὶ διαλεγόμενον κάλλιστα τ: ερὶ ἀρετῆς. 
καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων. οἶδα δὲ κἀκείνω σω-- 
φρονοῦντε, ἔστε Σωκράτει συνήστην, οὐ φοβουμένω 
μὴ ξημιοῦντο ῆ παίουντο ὑπὸ Σωκράτους, ἀλλ᾽ οἷο 
μένω τότε κράτιστον εἶναι τοῦτο πράττειν. ὄχον 

Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασχόντων φυ- ἫΝ 
λοσοφεῖν ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοι ὁ.» 



οὐδὲ ὁ σώφρων ὑβριστής, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν μάϑησές 
ἐστιν ὁ μαϑὼν ἀνεπιστήμων ἄν ποτε γένοιτο. ἐγὼ 
δὲ περὶ τούτων οὐχ οὕτω γιγνώσκω": ὁρῶ γὰρ ὥσπερ 
τὰ τοῦ σώματος ἔργα τοὺς μὴ τὰ σώματα ἀσκοῦντας 
οὐ δυναμένους ποιεῖν, οὕτω καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα 
τοὺς μὴ τὴν ψυχὴν ἀσκοῦντας οὐ δυναμένους" οὔτε 
γὰρ ἃ δεῖ πράττειν οὔτε ὧν δεὶ ἀπέχεσθαι δύνανται. 
διὸ καὶ τοὺς υἱεῖς οἵ πατέρες, κἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως Φ 
ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων. εἴργουσιν, ὡς τὴν μὲν 
τῶν χρηστῶν ὁμιλίαν ἄσκησιν οὔσαν τῆς ἀρετῆς, τὴν 
ὃξ τῶν πονηρῶν κατάλυσιν. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τῶν 
ποιητῶν ὃ τε λέγων, 

᾿Ἐσϑλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐσϑλὰ διδάξεαι" ἣν δὲ κακοῖσι 

συμμίσγῃς; ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον" 

καὶ ὁ λέγων, ᾿ 

Αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ᾽ 
ἐσϑλός. 

χἀγῶὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις" ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τῶν ἐν μέ-- 91 
τοῦ πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπιλαν-- 
ϑανομένους. οὕτω καὶ τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς 

ἀμελοῦσι λήϑην ἐγγιγνομένην. ὅταν δὲ τῶν νουϑε- 
τικῶν λόγων ἐπιλάϑηταί τις, ἐπιλέλησται καὶ ὧν ἡ 
ψυχὴ πάσχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεϑύμει" τούτων 
δ᾽ ἐπιλαϑόμενον οὐδὲν ϑαυμαστὸν καὶ τῆς σωφροσύ- 
νῆς ἐπιλαθϑέσϑαι. ὁρῶ δὲ καὶ τοὺς εἰς φιλοποσίαν 90 

 προαχϑέντας καὶ τοὺς εἰς ἔρωτας ἐκκυλισϑέντας ἧττον 
δυναμένους τῶν τε δεόντων ἐπιμέλεσϑαι καὶ τῶν μὴ 
δεόντων ἀπέχεσϑαι. πολλοὶ γὰρ καὶ χρημάτων δυ-- 
νάμενον φείδεσϑαι, πρὶν ἐρᾶν, ἐρασϑέντες οὐκέτι 
δύνανται. καὶ τὰ χρήματα καταναλώσαντες, ὧν 
πρόσϑεν ἀπείχοντο κερδέων, αἰσχρὰ νομίξοντες εἶναι, 
τούτων οὐκ ἀπέχονται. πῶς οὖν οὐκ ἐνδέχεται σω- 38 

ΕΤ1Β 1 οὐ ἜΣ 



10. ἢ: ἘΌΝ ΡΌῊ: 

φρονήσαντα πρόσϑεν αὖϑις μὴ σωφρονεῖν καὶ δίκαια! 
δυνηϑέντα πράττειν αὖϑις ἀδυνατεῦν ; πάντα μὲν οὖν 
ἔμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ καὶ τἀγαϑὰ ἀσκητὰ εἶναι. οὐχ 
ἥκιστα δὲ σωφροσύνη. ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ σώματι συμπε-. 
φυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ πείϑουσιν αὐτὴν μὴ 
σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἑαυταῖς τε καὶ τῶ σώ- Τ᾿ 
ματι χαρίζεσϑαι. 

24 Καὶ Κριτίας δὴ καὶ “ἡλκιβιάδης; ἕως μὲν Σωκρά- δὲ 
τει συνήστην, ἐδυνάσϑην ἐκείνῳ χρωμένω συμμάχῳ 
τῶν μὴ καλῶν ἐπιϑυμιῶν κρατεῖν" ἐκείνου δ᾽ ἀπαλ- 
λαγέντε, Κριτίας μὲν φυγὼν εἷς Θετταλίαν ἐκεῖ συνῆν 
ἀνθρώποις ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις, 
᾿λκιβιάδης δ᾽ αὖἡ διὰ μὲν κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ 
σεμνῶν γυναικῶν ϑηρώμενος, διὰ δὲ δύναμιν τὴν 
ἐν τῇ πόλει καὶ τοῖς συμμάχοις ὑπὸ πολλῶν καὶ 
δυνατῶν ἀνθρώπων διαϑρυπτόμενος, ὑπὸ δὲ τοῦ 
δήμου τιμώμενος ; καὶ ῥαδίως πρωτεύων, ὥσπερ 
οὗ τῶν γυμνικών ἀγώνων ἀϑληταὶ. ῥᾳδίως πρῶω- 

τεύοντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσκήσεως, οὕτω κἀκεῖνος ἯΣ 
Φῦ ἠμέλησεν αὑτοῦ. τοιούτων δὲ συμβάντων αὐτοῖν, ΝΣ 

καὶ ὠγκωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηρμένω δ᾽ ἐπὶ πλού-. 
τῷ, πεφυσημένω δ᾽ ἐπὶ δυνάμει, διατεθοιθι ὃδ᾽ ἡὉ 
ὑπὸ πολλῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις καὶ πολὺν 

χρόνον ἀπὸ Σωκράτους γεγονότε, τί ϑαυμαστὸν εὐ 
26 ὑπερηφάνω ἐγενέσθην; εἶτα εἰ μέν τι ἐπλημμελησά-- εἷς 

την τούτου Σωκράτη ὁ κατήγοφος αἰτιᾶται: ὅτι δὲ, 
νέω οὐτε αὐτώ, ἡνίκα καὶ ἀγνωμονεστάτω καὶ ἄκρα- ἿΝ 
τεστάτω εἰχὸς εἶναι. Σωκράτης παρέσχε σώφρονξ, οὐ-- 

27 δενὸς ἐπαίνου δοκεῖ τῷ κατηγόρῳ ἄξιος εἶναι; οὐ μὴν “Ν 
τά γε ἄλλα οὕτω κρίνεται. τίς μὲν γὰρ αὐλητής, τίς 

ὃὲ κιϑαριστής, τίς δὲ ἄλλος διδάσκαλος ἱκανοὺς πονήτ᾿ 
σας τοὺς μαϑητάς, ἐὰν πρὸς ἄλλους ἐλϑόντες χείρους 



εἰν χε ἽΠΙ 

φανῶσιν, αἰτίαν ἔχει τούτου; τίς δὲ πατήρ, ἐὰν ὁ παῖς 
αὐτοῦ συνδιατρίβων τῷ σωφρονῇ, ὕστερον δὲ ἄλλῳ 
τῷ συγγενόμενος πονηρὸς γένηται, τὸν πρόσϑεν αἱ- 
τιᾶται, ἀλλ᾽ οὐχ ὅσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ χείρων φαί- 
νηται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸν πρότερον; ἀλλ᾽ 
οἵ γε πατέρες αὐτοὶ συνόντες τοῖς υἱέσι. τῶν παίδων 
πλημμελούντων, οὐκ αἰτίαν ἔχουσιν. ἐὰν αὐτοὶ σω-- 
φρονῶσιν. οὕτω δὲ καὶ Σωχράτη δίκαιον ἦν κρίνειν" 98 
δἰ μὲν αὐτὸς ἐποίει τι φαῦλον, εἰκότως ἂν ἐδόκει πο-- 
νηρὸς εἶναι" εἰ δ᾽ αὐτὸς σωφρονῶν διετέλει, πῶς ἂν 
δικαίως τῆς οὐκ ἐνούσης αὐτῷ κακίας αἰτίαν ἔχου; 

᾿4λλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς πονηρὸν ποιῶν ἐκείνους 390 
φαῦλα πράττοντας ὑρῶν ἐπήνει, δικαίως ἂν ἐπιτι- 
μῶτο. Κριτίαν μὲν τοίνυν αἰσϑανόμενος ἐρῶντα Εὐ-- 
ϑυδήμου, καὶ πειρῶντα χρῆσϑαι καϑάπερ οἱ πρὸς 
τἀφροδίσια τῶν σωμάτων ἀπολαύοντες, ἀπέτρεπε, 
φάσκων ἀνελεύϑερόν τε εἶναι καὶ οὐ πρέπον ἀνδρὶ 
χκαλῷ κἀγαθῷ τὸν ἐρώμενον, οὖ βούλεται πολλοῦ 
ἄξιος φαίνεσϑαι, προσαιτεῖν ὥσπερ τοὺς πτωχοὺς ἵκε-- 
τεύοντα καὶ δεόμενον προσδοῦναι, καὶ ταῦτα μηδενὸς 
ἀγαθοῦ: τοῦ δὲ Κριτίου τοῖς τοιούτοις οὐχ ὑπακού- 80 

οὐντος οὐδὲ ἀποτρεπομένου, λέγεται τὸν Σωκράτη 
ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Εὐθυδήμου εἰ- 
πεῦν ὅτι ὑἱκὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας, ἐπυϑυ-- 
μῶν Εὐθυδήμῳ προσκνῆσϑαι ὥσπερ τὰ ὕδια τοῖς 
λέϑοις. ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει τὸν Σωκράτη ὁ Κριτίας. 81 
ὥστε καὶ ὅτε τῶν τριάκοντα ὧν νομοϑέτης μετὰ Χαορι- 
κλέους ἐγένετο, ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ καὶ ἐν τοῖς νό-- 
ἕσις ἔγραψε λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν, ἐπηρξάξων 
ἐκείνῳ καὶ οὐκ ἔχων ὅπῃ ἐπιλάβοιτο, ἀλλὰ τὸ κοινῇ 

- ΄ ἰν Ἁ - -Ὁ 2 [2 5 τ 

τοῖδ φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώμενον ἐπι- ὁ. 

φέρων αὐτῷ καὶ διαβάλλων πρὸς τοὺς πολλούς. οὐδὲ 



ΙΡΙῚ ον πρὶ 

γὰρ ἔγωγε οὔτ᾽ αὐτὸς τοῦτο πώποτε Ζω . ά 
ἤκουσα οὔτ᾽ ἄλλουτου φάσκοντος ἀκηκοέναι ἠσ 

82 ἐδήλωσε δε" ἐπεὶ γὰρ οὗ τριάκοντα, ΠΌΜΙΒΙΣ μὲ 

τ ΑΣΝΝ δὲ ΤθΟυ τ τὺ ἀδικεῦν. εἶπέ που ὁ Σωκράτης ὦ ὅτι, 
ἌΝ ϑαυμαστόν οἱ δοκοίη εἶναι, εἴ τις γενόμενος βοῶν 

ἀγέλης νομεὺς καὶ τὰς βοῦς ἐλάττους τε καὶ χείρους 

ποιῶν μὴ ὁμολογοέη κακὸς βουκόλος εἶναι, ἔτι δὲ ϑαυ-- 
' ᾿ μαστότερον; εἴ τις προστάτης γενόμενος πόλεως. καὶ ὁ 
ΤΩΣ ποιῶν τοὺς πολέτας ἐλάττους τϑ καὶ χείρους μὴ αἰσχύ- ἔτει 

νεται μηδ᾽ οἴεταν κακὸς εἶναι προστάτης τῆς πόλεως. ΤΠ 56] 
κω 88 ἀπαγγελϑέντος δὲ αὐτοῖς τούτον, καλέσαντε ὃ τε 

; Κριτίας καὶ ὁ τοῦ: τὸν “Σωκράτη τὸν τὲ νόμον 

ἐδεικνύτην αὐτῷ καὶ τοῖς νέοις ἀπειπέτην μὴ διαλέ- 
γεσϑαι. ὁ δὲ Σωκράτης ἐπήρετο αὐτῶ εἰ ἐδεύη πυν- 
ϑάνεσϑαι, εἴτι ἀγνοοῖτο τῶν προαγορευομένων. τὼ 

834 δ᾽ ἐφάτην. Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη. παρεσχεύασμαι μὲν 
πείϑεσϑαι τοῖς νόμοις " ὅπως δὲ μὴ δι᾿ ἄγνοιαν λάϑω, 

ἧν τι παφανομήσας, τοῦτο βούλομαι σαφῶς μαϑεῖῦν ταρ᾽, 

ὑμῶν, πότερον τὴν τῶν λόγων τέχνην σὺν τοῖς ὀρϑο ς᾽ 
λεγομένοις εἶναι νομέξοντες ἡ ἢ σὺν τοῖς μὴ ὀρϑῶς ἀπέ-- 
᾿ατ οὐδὲ κελεύετε αὐτῆς. εἰ μὲν γὰρ σὺν τοῖς ὀρϑώς, 

δῆλον ὅτι ἀφεκτέον εἴη τοῦ ὀρϑῶς λέγειν᾽ εἰ δὲ σὺν 
τοῖς μὴ ὀρϑῶς, δῆλον ὅτι πἘ θυ τεῦ ὀρϑῶς λέγειν. 

: 8 καὶ ὁ Χαρικλῆς ὀργισϑεὶς αὐτῷ, Ἔπει δή, ἐφή.-. ὠΣώκρα-, Ἔ 

Ὧ τες; ἀγνοεῖς, τάδε δοι εὐμαϑέστερα ὄντα προαγορεύο- ΤΩ 
ἔτος μεν, τοῖς νέοις ὅλως μὴ διαλέγεσϑαι. καὶ ὁ Σωκράτης, δ᾿ 

Ἵνα τον ον: “ἢ; μὴ ἀμφίβολον ἢ; ὁρέσατέ μον μέχρι δ δ 

Ἔθερὸν Οὐ τ ο ΡῊ 
ὦ 
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νεωτέροις τριάκοντα ἐτών. Μηδ᾽ ἐάν τι ὠνῶμαι, ἔφης 86 
ἣν πωλῇ νεώτερος τριώκοντα ἐτῶν, ἔρωμαι ὁπόσου 
πωλεῖ; Ναὶ τά γε τοιαῦτα, ἔφη ὁ Χαρικλῆς. ἀλλά τοι 

σύγε : ὦ Σώκρατες, εἶ ἰοϑαρ εἰδωος πῶς ἔχει τὰ πλεῖ- 

στα ἐρωτᾶν. ταῦτα οὖν μὴ ἐρώτα. [Μηδ᾽ ἀποκρίνω-- 

μαι οὖν, ἔφη. ἄν τίς μὲ ἐρωτᾷ νέος, ἐὰν εἰδῶ - οἷον, 
ποῦ οἰκεῖ Χαρικλῆς ἢ ποῦ ἐστι Κριτίας. Ναὶ τά γε 
᾿ ποιαῦτα, ἔφη ὁ Χαρικλῆς. ὁ δὲ Κριτίας, ᾿4λλὰ τῶνδέ 81 

᾿ τοίσε ἀπέχεσϑαι, ἔφη, δεήσει, ὦ Σώκρατες, τῶν σκυ-- 
τέων καὶ τῶν τεκτόνων καὶ τῶν χαλκέων" καὶ γὰρ οἷ- 
μαι αὐτοὺς ἤδη κατατετρῖφϑαι διαϑρουλουμένους ὑπὸ 
σοῦ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκρατης, καὶ τῶν ἑπομένων 

τούτοις ἰτοῦ τε δικαίου καὶ τοῦ ὁσίου καὶ τῶν ἄλλων 

᾿ τῶν τοιούτων]: Ναὶ μὰ ΖΔ, ἔφη ὁ Χαρικλῆς; καὶ τῶν 
βουκόλων 70. εἰ δὲ μή, φυλάττου ὅπως μὴ καὶ σὺ 

ἐλάττους τὰς βοῦς ποιήσεις, ἔνϑα καὶ δῆλον ἐγένετο 838 
ὅτι ἀπαγγελϑέντος αὐτοῖς τοῦ περὶ τῶν βοῶν λόγου 
ὁογίξοντο τῷ Σωκράτει. 

Οἵα μὲν οὖν ἡ συνουσία ἐγεγόνει Κριτίᾳ πρὸς 
Σωκράτη καὶ ὡς εἶχον πρὸς ἀλλήλους εἴρηται. φαίην 89 
δ᾽ ἂν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἶναι παίδευσιν παρὰ τοῦ 

μὴ ἀρέσκοντος. Κριτίας δὲ καὶ ᾿'Ζλκιβιάδης οὐκ ἀρέ- 
'ὅκοντος αὐτοῖς Σωκράτους ὧὡμιλησάτην ὃν χρόνον. 
ὡμιλείτην αὐτῷ, ἀλλ᾽ εὐ ϑὺς ἐξ ἀρχῆς ὥὡρμηκότε τος 

στάναι 9 πόλεως. ἔτι γὰρ Σωκράτει συνόντες οὐκ 
ἄλλοις τισὶ μᾶλλον ἐπεχείρουν διαλέγεσϑαι ἡ τοῖς μά-- 

λιστα πράττουσι τὰ πολιτικά. λέγεται γὰρ ᾿4λκιβιά-- 40 
δην, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ ἐπιτρόπῳ μὲν 
ὄντι ἑαυτοῦ, προστάτῃ δὲ τῆς πόλεως. τοιάδε διᾶ-- 
λεχϑῆναι περὶ νόμων. Εἰπέ μοι, φάναι, ὦ Περί- 41 
κλεις, ἔχοις ἄν με διδάξαι τί ἐστι νόμος; Πάντως δή-- 
που, φάναι τὸν Περικλέα. Δίδαξον δὴ πρὸς τῶν 

3 3 
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Φλτρυν ἽἍΤΠΒιι. ΟΠ. 

ϑεῶν, φάναι τὸν Ζλκιβιάδην: ὡς ἐγὼ ἀκούων τινῶν 
ἕπαινουμένων ὅτι νόμιμοι ἄνδρες εἰσὶν οἶμαι μὴ ἂν 
δικαίως τούτου τυχεῖν τοῦ ἐπαίνου τὸν μὴ εἰδότα τέ 

49 ἐστι νόμος. ᾽Ζ1λλ᾽ οὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπι-- 
ϑυμεῖς, ὦ ᾿Δ4λκιβιάδη, φάναι τὸν Περικλέα, βουλό- 
μδνος γνῶναι τί ἐστι νόμος᾽ πάντες γὰρ οὗτοι νόμοι 
εἰσίν, οὺς τὸ πλῆϑος συνελϑὸν καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε, 

φράζον ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὶ ἃ μή. Πότερον δὲ τἀγαϑὰ 
νομίσαν δεῖν ποιεῖν ἢ τὰ κακᾶ; “Ταγαϑὰ νὴ Ζ4α, φά-- 

48 ναι, ὦ μειράκιον, τὰ δὲ κακὰ οὔ. ᾿Εὰν δὲ μὴ τὸ πλῆ- 
ϑος, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὅπου ὀλιγαρχία ἐστίν, ὀλίγοι συ-ὉὉὁ 

ελϑόντες γράψωσιν ὅ,τι χρὴ ποιεῖν. ταῦτα τί ἐστι; 
΄ 5 - » 

ΤΠΙάντα, φᾶναι., ὅσα ἂν τὸ κρατοῦν τῆς πόλεως βου-- 
’ὔ ει τὴ ω ’ ’ -“- 

λευσάμενον ἃ χρὴ ποιεῖν γράψῃ; νόμος καλεῖται. Κἂν 
’ "᾿ -ὉὋ - “ 

τύραννος οὖν Ἀρατῶν τῆς πόλεως γράψῃ τοῖς πο-- 
τι Ν ᾿Ὲ » ἐν 7 , 

λίταις ἃ χρὴ ποιεῖν, καὶ ταῦτα νόμος ἐστί; Καὶ ὅσα 
’ὔ’ ,ἤ - , 

τύραννος ἄρχων, φάναι, γράφει, καὶ ταῦτα νόμος 
44 καλεῖται. Βία δέ, φάναι, καὶ ἀνομία τί ἐστιν. ὦ Πε-- 

οίκλεις; ἀρ᾽ οὐχ ὅταν ὁ κρείττων τὸν ἥττω μὴ πείσας, 
ϊλλὰ βιασάμενος] ἀναγκάσῃ ποιεῖν ὅ,τι ἂν αὐτῷ δοκῇ: ἜἜ μενος γκασῇῃ ποιεῖν ο09τι αν αὐτῷ θοπῇ: 

“ κυ ᾿Ξ , ι , . “ὕὔ, ΄ 
ἤμοιγε δοκεῖ, φάναι τον Περικλέα. Καὶ ὅσα ἄρα τύ-- 

θαννος μὴ πείσας τοὺς πολίτας ἀναγκάζξει ποιεῖν γρά-- 
φῶν, ἀνομία ἐστί; ΖΙοκεῖ μοι, φάναι τὸν Περικλέα" 
ἀνατίϑεμαι γὰρ τὸ ὅσα τύραννος μὴ πείσας γράφει, 

45 νόμον εἶναι. Ὅσα δὲ οἱ ὀλίγοι τοὺς πολλοὺς μὴ πεί- 
σαντες ἀλλὰ κρατοῦντες γράφουσι, πότερον βίων φῶς 

Ἅ Ν -» 7 Ἴδη 

μὲν ἡ μη φῶμεν εἶναι; Πάντα μοι δοκεῖ, φαναι τὸν 
᾿ ΚΈΡΕΑ 

Περικλέα, ὅσα τις μὴ πείσας ἀναγκάξει τινὰ ποιεῦν,, 
» Ξ " - Ἃ ᾿ Ρ᾽ τού εἴτε γράφων εἴτε μή, βία μᾶλλον ἡ νόμος εἶναι. Καὶ 

ὅσα ἄρα τὸ πᾶν πλῆϑος κρατοῦν τῶν τὰ χρήματα ἐχόν-- 
τῶν γράφει μὴ πεῖσαν, βία μᾶλλον ἢ νόμος ἂν εἴη; 

46 Μάλα τοι, φάναι τὸν Περικλέα, ὦ. ᾿4λκιβιάδη, καὶ 
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ἡμεῖς τηλικοῦτοι ὄντες δεινοὶ τὰ τοιαῦτα ἤμεν᾽ του- 
αὔτα γὰρ καὶ ἐμελετῶμεν καὶ ἐσοφιξόμεϑα οἷάπερ καὶ 
σὺ νῦν ἐμοὶ δοκεῖς μελετᾶν. τὸν δὲ ᾿Ἵλκιβιάδην φά- 
ναι. Εἴϑε σοι, ὦ Περίκλεις; τότε συνεγενόμην ὅτε 

δεινότατος σαυτοῦ ταῦτα ἦσϑα. ἐπεὶ τοίνυν τάχιστα 41 
τῶν πολιτευομένων ὑπέλαβον κρείττονες εἶναι. ΣΙὦ-- Ψ 
κράτει μὲν οὐκέτι προσῃῇσαν᾽ οὔτε γὰρ αὐτοῖς ἄλλως ἷ 
ἤρεσκεν. εἶ τὲ προσέλϑοιεν , ὑπὲρ ὧν ἡμάρτανον : 
ἐλεγχόμενοι ἤχϑοντο - τὰ δὲ τῆς πόλεως ἔπραττον, ᾿ 
᾿ὥνπερ ἕνεκεν καὶ Σωκράτει πρ ση7 0} ἀλλὰ το 48 Ἢ 
τῶν τὲ Σωκράτους ἦν ὁμιλητὴς καὶ Χαιρεφῶν καὶ ᾿ 

Χαιρεκράτης καὶ ᾿ΕΞρομογένης καὶ Σιμίας καὶ Κέβης : 

καὶ Φαιδώνδας καὶ ἄλλοι οἱ ἐκείνῳ συνῆσαν, οὐχ ἵνα 
δημηγορικοὶ ἡ δικανικοὶ γένοιντο, ἀλλ᾽ ἵνα καλοί τε 
καγαϑοὶ γενόμενοι καὶ οἴκῳ καὶ οἰκέταις καὶ οἰκξδίοις 
καὶ φίλοις καὶ πόλει καὶ πολίταις δύναιντο καλῶς χρῆ-- 
σϑαι. καὶ τούτων οὐδεὶς οὔτε νεώτερος οὔτε πρεσβύ- } 
τϑρος ὧν οὔτ᾽ ἐποίησε κακὸν οὐδὲν οὔτ᾽ αἰτίαν ἔσχεν. ᾿ 

᾿Δλλὰ Σωκράτης γ᾽. ἔφη ὁ κατήγορος, τοὺς πα- 49 
τέρας προπηλακίξειν ἐδίδασκε. πείϑων μὲν᾽ τοὺς σὴς 
ὄντας ἑαυτῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων. φά- 
σκων δὲ κατά νόμον ἐξεῖναι παρανοίας ἑλόντι τὸν πατέ- 
ρα δῆσαι; τεκμηρίῳ τούτῳ χρώμενος, ὡς τὸν ἀμαϑέστε- 
θοὸν ὑπὸ τοῦ σοφωτέρου νόμιμον εἴη δεδέσϑαι. Σω- 50 
κράτης δὲ τὸν μὲν ἀμαϑίας ἕνεκα δεσμεύοντα δικαίως 
ἂν καὶ αὐτὸν ᾧετο δεδέσθαι ὑπὸ τῶν ἐπισταμένων ἃ 
μὴ αὐτὸς ἐπίσταται" καὶ τῶν τοιούτων ἕνεκα πολλάκις 

ἐσκόπει τί διαφέρει μανίας ἀμαϑία- καὶ τοὺς μὲν μαι- 
νομένους ὥετο συμφερόντως ἂν δεδέσϑαι καὶ ἑαυτοῖς 
καὶ τοῖς φίλοις, τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους τὰ δέοντα 

δικαίως ἂν μανϑάνειν παρὰ τῶν ἐπισταμένων. ἀλλὰ 51 
Σωκράτης γε, ἔφη ὁ κατήγορος, οὐ μόνον τοὺς πατέρας 

αὐξοοχεὶν όεασει. πο ρα 
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ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς ἐποίει ἕν ἀτιμίᾳ εἰ εἶνα 

παρὰ τοῖς ἑαυτῷ συνοῦσι. λέγων ὡς οὔτε τοὺς κάμνον-- 
τας οὔτε τοὺς δικαξομένους, οἱ συγγενεῖς ὠφελοῦσιν, 
ἀλλὰ τοὺς μὲν οἵ ἰατροί, τοὺς δὲ οἵ συνδικεῦν ἐπιστά- 

59 μενοι. ἔφη δὲ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτὸν λέγειν ὡς 

οὐδὲν ὄφελος εὔνους εἶναι, εἰ μὴ καὶ ὠφελεῖν δυνή- 
σονται" μόνους δὲ φάσκειν αὐτὸν ἀξίους εἶναι τιμῆς. 
τοὺς εἰδότας τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι δυναμένους. 
ἀναπείϑοντα οὖν τοὺς νέους αὐτὸν ὡς αὐτὸς εἴη σο-- 

φῶώτατός τε καὶ ἄλλους ἱκανώτατος ποιῆσαι σοφούς, 
οὕτω διατιϑέναι τοὺς ἑαυτῷ συνόντας ὥστε μηδαμοῦ 

58 παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς ἄλλους εἶναι πρὸς αὐτόν. ἐγὼ δ᾽ 
αὐτὸν οἶδα μὲν καὶ περὶ πατέρων τε καὶ τῶν ἄλλων 
συγγενῶν καὶ περὶ φίλων ταῦτα λέγοντα καὶ πρὸς 
τούτοις γε δὴ ὅτι τῆς ψυχῆς ἐξελθούσης. ἐν ἣ μόνῃ. 
γίγνεται φρόνησις, τὸ σῶμα τοῦ οἰκειοτάτου ἀνθρώ-, 

ϑά που τὴν ταχίστην ἐξενεγκόντες ἀφανίζουσιν. ἔλεγε δ᾽ 
ὅτι καὶ ξῶν ἕκαστος ἑαυτοῦ, ὃ πάντων μάλιστα φιλεῖ, 
τοῦ σώματος ὅ,τι ἂν ἀχρεῖον ἡ καὶ ἀνωφελές, αὐτός 
τε ἀφαιρεῖ καὶ ἄλλῳ παρέχει. αὐτοί τέ γε αὑτῶν. 
ὄνυχάς τε καὶ τρίχας καὶ τύλους ἀφαιροῦσι καὶ τοῖδ᾽ 
ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὺ 
ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν, καὶ τούτου χάριν οἴονται 
δεῖν αὐτοῖς καὶ μισϑὸν τίνειν" καὶ τὸ σίαλον ἐκ τοῦ 
στόματος ἀποπτύουσιν ὡς δύνανται πορρωτάτω, διότι 

ὠφελεῖ μὲν οὐδὲν αὐτοὺς ἐνόν, βλάπτει δὲ πολὺ μᾶλ- 
δ5 λον. ταῦτ᾽ οὖν ἔλεγεν, οὐ τὸν μὲν πατέρα ξῶντα κατ-- 

ορύττειν διδάσκων δ ἑαυτὸν δὲ κατατέμνειν.. ἀλλ᾽ Ε 
ἐπιδεικνύων ὅτι τὸ ἄφρον ἄτιμόν ἐστι παρεκάλει ἐπι- 
μέλεσϑαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εἶναι καὶ ὠφελιμώς 
τατον, ὅπως, ἐάν τε ὑπὸ πατρὸς ἐάν τε ὑπὸ ἀδελφοῦ ὔ 

ἐάν τε ὑπ᾽ ἄλλου τινὸς βούληται τιμᾶσϑαι, μὴ τῷ 
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οἰκεῖος εἶναι πιστεύων ἀμελῇ, ἀλλὰ πειρᾶται ὑφ᾽ ὧν 
ο ἂν ἸΕλητιν τιμᾶσϑαι; τούτοις ὠφέλιμος εἶναι. 

: Ἔφη δ᾽ αὐτὸν ὁ κατήγορος καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων δ6δ᾽ 
ποιητῶν ὀκλεγόμενον τὰ πονηρότατα καὶ τούτοις μαρ- 
τυρίοις χρώμενον διδάσκειν τοὺς συνόντας κακούρ- 
γους τε εἶναι καὶ τυραννικούς, Ἡσιόδου μὲν τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος. ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος" 
τοῦτο δὴ λέγειν αὐτὸν ὡς ὁ ποιητὴς κελεύει μηδενὸς 
ἔργου μήτ᾽ ἀδίκου μήτ᾽ αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
ταῦτα ποιεῖν ἐπὶ τῷ κέρδει. Σωκράτης δ᾽ ἐπεὶ διομο- 57᾽ 

 λογήσαιτο τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι ὠφέλιμόν τε ἀνθρώπῳ 
χαὶ ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀργὸν βλαβερόν τε καὶ κακόν, 
καὶ τὸ μὲν ἐργάξεσϑαι ἀγαϑόν. τὸ δ᾽ ἀργεῖν κακόν, 

; τοὺς μὲν ἀγαϑόν τι ποιοῦντας ἐργαάξεσϑαί τε ἔφη καὶ 
Ε ἐργάτας εἶναι, τοὺς δὲ κυβεύοντας ἤ ἢ τι ἄλλο πονη- 
ρὸν καὶ ἐπιξήμιον. ποιοῦντας ἀργοὺς ἀπεκάλει. ἐκ 

δὲ τούτων ὀρϑῶς ἂν ἔχοι τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δὲ τ ̓ ὄνειδος. 
τὸ δὲ Ὁμήρου ἔφη ὁ κατήγορος πολλάκις αὐτὸν λέγειν, 58. 
ὕτι Ὀδυσσεὺς 

Ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 
τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς" 

δαιμόνι᾽, οὔ σε ἔοικε κακὸν ὡς δειδίσσεσϑαι. 
ἀλλ᾽ αὐτός τε κάϑησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. 

ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ̓ἐφεύροι, 
τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύϑῳ : 
δαιμόνι᾽ ἀτρέμας ἦσο, καὶ ἄλλων μῦϑον ὁ ἄκουε, 

οὗ σέο φέρτεροί εἰσι" σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 
Ν οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίϑμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ. 

᾿ς ταῦτα δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσϑαι; ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίῃ 

ἘΝ ̓ παίεσϑαι τοὺς δημότας καὶ πένητας. “Σωκράτης δ᾽ ὃ9 
οὐ ταῦτ᾽ ἔλεγε, [καὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω γ᾽ ὧν ᾧετο δεῖν 
ΠΡ ΡΡΟΡΙ: ΜοιηοΥ. ὃ 

ἀπεχτες κς...3 ἘΠΕ, 

"Ψ τ 
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παίεσϑαι,] ἀλλ᾽ ἔφη δεῖν τοὺς μήτε 16... μήτ᾽ ἔργῳ 
ὠφελίμους ὄντας καὶ μήτε στρατεύματι μήτε πόλει 
μήτε αὐτῷ τῷ δήμῳ, εἴ τι δέοι, βοηϑεῖν ἱκανούς, ἄλ- 
λως τ᾽ ἐὰν πρὸς τούτῳ καὶ ϑρασεῖς ὦθι, πάντα τρόπον͵ 

κωλύεσθαι, κἂν πάνυ πλούσιοι τυγχάνωσιν ὄντες. 
60 ἀλλὰ Σωκράτης γε τἀναντία τούτων φανερὸς ἦν καὶ 

δημοτικὸς καὶ φιλάνθρωπος ὦν. ἐκεῖνος γὰρ πολ- 
λοὺς ἐπιϑυμητὰς καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους λαβὼν οὐδένα 

πώποτε μισϑὸν τῆς συνουσίας ἐπράξατο, ἀλλὰ πᾶσιν 
ἀφϑόνως ἐπήρκει τῶν ἑαυτοῦ" ὧν τινες μικρὰ μέρη 
παρ᾽ ἐκείνου προῖκα λαβόντες πολλοῦ τοῖς ἄλλοιβ 

ἐπώλουν, καὶ οὐκ ἤδαν ὥσπερ ἐκεῖνος δημοτικοί. τοῖς 
γὰρ μὴ ἔχουσι χρήματα διδόναι οὐκ ἤϑελον διαλέγε-- 

61 σϑαι. ἀλλὰ Σωκράτης γε καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἄν- 
ϑοώπους κόσμον τῇ πόλει παρεῖχε. πολλῷ μᾶλλον ἢ 
“Δίχας τῇ “ακεδαιμονίων. ὃς ὀνομαστὸς ἐπὶ τούτῳ γέ- 
γονε. Αίχας μὲν γὰρ ταῖς γυμνοπαιδίαις τοὺς ἐπιδη-- 
μοῦντας ἐν “ακεδαίμονι, ξένους ἐδείπνιξε. Σωκράτης 
δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου τὰ ἑαυτοῦ δαπανῶν τὰ ; μέγιστα ΟΝ 

πάντας τοὺς βουλομένους ὠφέλει" βελτίους γὰρ ποιῶν 

τοὺς συγγιγνομένους ἀπέπεμπεν. 

62 Ἐμοὶ μὲν δὴ Σωκράτης τοιοῦτος ὧν ἐδόκει τιμῆς 
ἄξιος. εἶναι τῇ πόλει μᾶλλον ἢ ϑανάτου. καὶ κατὰ 
τοὺς νόμους δὲ σκοπὼν ἄν τις τοῦϑ᾽ εὕροι. κατὰ γὰρ 
τοὺς νόμους, ἐάν τις φανερὸς γένηται κλέπτων ἡ λῶΞ 

ποδυτῶν ἢ βαλλαντιοτομών ἢ τοιχωρυχῶν ἢ ἀνδραπο- 

διξόμενος. ἤ: ἱεροσυλῶν » τούτοις ϑαάνατός ἔστιν ἡ ζη- 

μία: ὧν ἐκεῖνος πάντων ἀνθρώπων πλεῖστον ἀπεῖχεν. 

68 ἀλλὰ μὴν τῇ πόλει γεοὔῦτε πολέμου [κακῶς συμβάντος] 

οὔτε στάσεως οὔτε προδοσίας οὔτε ἄλλου κακοῦ οὐδε-- 

νὸς πώποτε αἴτιος ἐγένετο" οὐδὲ μὴν ἰδίᾳ γε οὐδένα 

ἦὖ 
πώποτε ἀνθούπων οὔτε ἀγαϑῶν ἀπεστέρησεν οὔτε » 
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κακοῖς περιέβαλεν, , ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἰτίαν τῶν εἰρημένων 

οὐδενὸς πώποτ᾽ ἔσχε. πῶς οὖν ἂν ἔνοχος. εἴη τῇ 7θά 

γραφῇ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομέξειν ϑεούς, ὡς ἐν τῇ 
γραφῇ ἐγέγραπτο, φανερὸς ἦν ϑεραπεύων τοὺς ϑεοὺς 
μάλιστα πάντων ἀνθρώπων, ἀντὶ δὲ τοῦ διαφϑεί- 
θειν τοὺς νέους. ὃ δὴ ὁ γφαψάμενος αὐτὸν ἠτίατο, 
φανερὸς ἦν τῶν συνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιϑυμίας, 
ἔχοντας τούτων μὲν παύων, τῆς δὲ καλλίστης καὶ με-- 
γαλοπρεπεστάτης ἀρετῆς, ἡ πόλεις τε καὶ οἶκοι εὖ οἷ- 
κοῦσι; προτρέπων ἐπιϑυμεῖν" ταῦτα δὲ πράττων πῶς. 
οὐ μεγάλης ἄξιος ἡ ἣν τιμῆς τῇ πόλει; 

Ὡς δὲ δὴ καὶ ὠφελεῖν ἐδόκει μοι τοὺς συνόντας !]Π, 
τὰ μὲν ἔργῳ δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν; τὰ δὲ καὶ δια- ᾿ 
λεγόμενος, τούτων δὴ γράψω ὁπόσα ἂν διαμνημο- 
νεύσω. τὰ μὲν τοίνυν πρὸς τοὺς ϑεοὺς φανερὸς ἦν 
καὶ ποιῶν καὶ λέγων ἧπερ ἡ Πυϑία ἀποκρίνεται τοῖς 
ἐρωτῶσι πῶς δεῖ ποιεῖν ἢ περὶ ϑυσίας ἢ περὶ προγο-- 
νων θεραπείας ἢ περὶ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων" ἥ τε 
γὰρ Πυϑίέα νόμῳ πόλεως ἀναιρεῖ ποιοῦντας εὐσεβῶς 
ἂν ποιεῖν, Σωκράτης τε οὕτω καὶ αὐτὸς ἐποίει καὶ 
τοῖς ἄλλοις παρήνει, τοὺς δὲ ἄλλως πῶς ποιοῦντας 
περιέργους καὶ ματαίους ἐνόμιξεν εἶναι. καὶ ηὔχετο 2 
δὲ πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἁπλῶς τἀγαϑὰ διδόναι, ὡς τοὺς 
ϑεοὺς κάλλιστα εἰδότας ὁποῖα ἀγαϑά ἐστι" τοὺς δ᾽ 
εὐχομένους χρυσίον ἢ ἀργύριον ἡ τυραννίδα ἢ ἄλλο. 
τι τῶν τοιούτων οὐδὲν διάφορον ἐνόμιξεν εὔχεσϑαι 
ἢ εἰ κυβείαν ἢ μάχην ἢ ἄλλο τι εὔχοιντο τῶν φανερῶς 
ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο. ϑυσίας δὲ ϑύων μικρὰς 8: 
ἀπὸ μικρῶν οὐδὲν ἡγεῖτο μειοῦσϑαι τῶν ἀπὸ πολλῶν 
καὶ μεγάλων πολλὰ καὶ μεγάλα ϑυόντων. οὔτε γὰρ 
τοῖς ϑεοῖς ἔφη καλῶς ἔχειν, εἰ ταῖς μεγάλαις ϑυσίαις 
φάλλον ἢ ταῖς μικραῖς ἔχαιρον " “Ὁ γὰρ ἂν. 

᾿ : 2 

ΡΣ 
Ἐπ δ ὁ ον ἢ τα Ἶ ΝΑ Ὁ 
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αὐτοῖς τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον ἢ τὰ παρὰ τῶν 
χρηστῶν εἶναι κεχαρισμένα" οὔτ᾽ ἂν τοῖς ἀνθρώποις, 
ἄξιον εἶναι ζῆν, εἰ τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μάλλον. ἦν. τον. 

κεχαρισμένα τοῖς ϑεοῖς ἢ τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν. ἀλλ᾽ 
ἐνόμιξε τοὺς ϑεοὺς ταῖς παρὰ τῶν δὐσεβεστάτων τιμαῖς, δι 
μᾶλιστα χαίρειν. ἐπαινέτης δ᾽ ἦν καὶ τοῦ ἔπους 
τούτου, 

Καδδύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι. ἫΝ 
καὶ πρὸς φίλους δὲ καὶ ξένους καὶ πρὸς τὴν ἄλλην δίαι-- 
ταν καλὴν ἔφη παραίνεσιν εἶναι τὴν Καδδύναμιν 

4 ἔρδειν. εἰ δέ τι δόξειεν αὐτῷ σημαίνεσθαι παρὰ τῶν 
ϑεῶν, ἧττον ἂν ἐπείσϑη παρὰ τὰ σημαινόμενα ποιῆ-- 
σαι ἢ εἴτις αὐτὸν ἔπειϑεν ὁδοῦ λαβεῖν ἡγεμόνα τυφλὸν 
καὶ μὴ εἰδότα τὴν ὁδὸν ἀντὶ βλέποντος καὶ εἰδότος" 
καὶ τῶν ἄλλων δὲ μωρίαν κατηγόρει, οἵτινες παρὰ τὰ 
ὑπὸ τῶν ϑεῶν σημαινόμενα ποιούσέτι, φυλαττόμενον 
τὴν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἀδοξίαν. αὐτὸς δὲ πάντα, 
τἀνθρώπινα ὑπερεώρα πρὸς τὴν παρὰ τῶν ϑεῶν 

. συμβουλίαν. ὃς 

“Ππιαίτῃ δὲ τήν τε ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ ἀαμοο Ἔ 

ἧ χρώμενος ἄν τις, εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, θαρραλέως 

καὶ ἀσφαλῶς διάγοι, καὶ οὐκ ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης 
δαπάνης. οὕτω γὰρ εὐτελὴς ἦν ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις 
οὕτως ἂν ὀλίγα ἐργάξοιτο ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σω-. 
κράτει ἀρκοῦντα. σίτῳ μὲν γὰρ τοσούτῳ ἐχρῆτο ὅσον 
ἡδέως ἤσϑιξε- καὶ ἐπὶ τοῦτο οὕτω παρεσκευασμένος 
ἤει ὥστε τὴν ἐπιϑυμίαν τοῦ σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι" 
ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ ἣν «ὐτῷ διὰ τὸ μὴ πένειν, εἰ μὴ δι-- 

ὀψῴη. εἰ δέ ποτε κληϑεὶς ἐθελήσειεν ἐπὶ δεῖπνον 
ἐλϑεῖν, ὃ τοῖς πλείστοις ἐοργωδέστατόν ἔστιν. ὥστεφυ-. 

λάξασϑαι τὸ ὑπὲρ τὸν κόρον ἐμπίμπλασϑαι, τοῦτο, 
ἑρδέως πάνυ ἐφυλάττετο. τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις 
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τοῦτο ποιεῖν συνεβούλευε φυλάττεσϑαι τὰ πείϑοντα 
μὴ πεινῶντας ἐσϑίειν μηδὲ διψῶντας πίνειν καὶ γὰρ 
τὰ λυμαινόμενα γαστέρας καὶ κεφαλὰς καὶ ψυχὰς ταῦτ᾽ 
ἔφη. εἶναι. οἴεσϑαν δ᾽ ἔφη ἐπισκώπτων καὶ τὴν Κίρκην ́ ι 
ὡς ποιεῖν τοιούτοις πολλοῖς δεισινίξουσαν τὸν δὲ 

Ὀδυσσέα Ἑομοῦ τε ὑποϑημοσύνῃ καὶ αὐτὸν ἐγκρατῆ 

ὄντα καὶ ἀποσχόμενον τὸ ὑπὲρ τὸν κόρον τῶν τοιού- 
τῶν ἄπτεσϑαι, διὰ ταῦτα οὐ γενέσϑαι ὗν. τοιαῦτα 8 
μὲν περὶ τούτων ἔπαιξεν ἅμα σπουδάξων. 

᾿“φροδισίων δὲ παρήνει τῶν καλῶν ἰσχυροὺς ἀπέ- 
χεσϑαι" οὐ γὰρ ἔφη ῥόδιον εἶναι τῶν τοιούτων ἁπτό- 
νένον σωφρονεῖν. ἀλλὰ καὶ Κριτόβουλόν ποτὲ τὸν 

Κρίτωνος πυϑόμενος ὅ ὅτι ἐρίλησε τὸν ᾿Αλκιβιάδου. υἱὸν 
καλὸν ὄντα, παρόντος τοῦ Κριτοβούλου ἤρετο Ξξενο- 
φῶντα, Εἰπέ μοι, ἔφη. ὦ Ξενοφῶν, οὐ σὺ Κριτόβουλον 9 

ἐνόμιξες εἶναι τῶν σωφρονικῶν ἀνθρώπων μᾶλλον 

ἢ τῶν ϑρασέων καὶ τῶν προνοητικῶν μᾶλλον ἡ τῶν 
ἀνοήτων τε καὶ διψοκινδύνων; Πανυ μὲν οὖν, ἔφη 
ὁ δνοφῶν. Νῦν τοίνυν νόμιξε αὐτὸν ϑερμουργό-- 

τατον εἶναι καὶ λεωργότατον᾽ οὗτος κὰν εἰς μαχαίρας 
χυβιστήσεις κἂν εἰς πῦρ ἅλοιτο. Καὶ τί δή, ἔφη δὁ10 

Ηενοφῶν, ἰδὼν ποιοῦντα τοιαῦτα κατέγνωκας αὐτοῦ; 
Οὐ γὰρ οὗτος, ἔφη, ἐτόλμησε τὸν ᾿Αλκιβιάδου υἱὸν 
φιλῆσαι. ὄντα εὐπροσωπότατον καὶ ὡραιότατον; ᾽.411λ᾽ 
εἶ μέντοι, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, τοιοῦτόν ἐστι τὸ διψοκιν-- 
δύνου ἔργον, κἂν ἐγὼ δοκῶ μοι τὸν κίνδυνον τοῦτον 

ὑπομεῖναι. Ἶῶ τλῆμον, ἔφη ὁ “Σωκράτης ; καὶ τί ἂν 11 
οἴει παϑεῦν καλὸν φιλήσας; ἄρ᾽ οὐκ ἂν αὐτίκα μάλα 

δοῦλος μὲν εἶναι ἀντ᾽ ἐλευϑέρου, πολλὰ δὲ δαπανᾶν 

εἰς βλαβερὰς ἡδονάς, πολλὴν δὲ ᾿ἀσχολίαν ἔχειν τοῦ 
ἐπιμεληϑῆναίξ τινος καλοῦ κἀγαθοῦ, σπουδάξειν δ᾽ 
ἀναγκασϑῆναι ἐφ᾽ οἷς οὐδ᾽ ἂν μαινόμενος σπουδά- 
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19 σειεν; Ὦ, Ἡράκλεις, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ὡς δεινήν τινα 

λέγεις δύναμιν τοῦ φιλήματος εἶναι. Καὶ τοῦτο, ἔφη 
ὁ Σωκράτης, ϑαυμάζξεις; οὐκ οἶσϑά ὅτι τὰ φαλάγγια 

οὐδ᾽ ἡμιωβολιαῖα τὸ μέγεϑος ὄντα προσαψάμενα 

μόνον τῷ στόματι ταῖς τε ὀδύναις ἐπιτρίβει, τοὺς 

ἀνθρώπους καὶ τοῦ φρονεῖν ἐξίστησι; Ναί μὰ 4 
ἔφη ὁ 5 Ξενοφῶν᾽ ἐνίησι γάρ τι τὰ φαλάγγια κατὰ ὡς 

18 τὸ δῆγμα. Ὦ, μῶρε, ἔφη ὁ Σωκράτης, τοὺς δὲ κα- 
λοὺς οὐκ οἴει φιλοῦντας ἐνιέναι τι. ὅτι σὺ οὐχ ὁρᾷς; 

οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι τοῦτο τὸ ϑηρίον, ὃ καλοῦσι καλὸν 
καὶ ὡραῖον, τοσούτῳ δεινότερόν ἐστι τῶν φαλαγ- 
γέων ὅσῳ ἐκεῖνα μὲν ἁψάμενα, τοῦτο δὲ οὐδ᾽ ἀἁπτό- 
μενον ἐνέίησί τι καὶ πάνυ πρόσωϑεν τοιοῦτον ὥστε 

μαίνεσϑαι ποιεῖν; ἀλλὰ συμβουλεύω σοι, ὦ Ξενο- 

φῶν, ὁπόταν ἴδῃς τινὰ καλόν, φεύγειν προτροπάδην. 
σοὶ δ᾽. ὦ Κριτόβουλε, συμβουλεύω ἀπενιαυτέσαι" 

μόλις γὰρ ἄν πως ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ὑγιὴς γένοιο. 
14 οὕτω δὴ καὶ ἀφροδισιάξειν τοὺς μὴ ἀσφαλῶς ἔχοντας 

πρὸς ἀφροδίσια ᾧετο χρῆναι πρὸς τοιαῦτα, οἷα μὴ 
πάνυ μὲν δεομένου τοῦ σώματος οὐκ ἂν προσδέξαιτο 
ἡ Ψυχή; δεομένου ὃξ οὐκ ἂν πράγματα παρέχοι. αὖ- 
τὸς δὲ πρὸς ταῦτα φανερὸς. ἦν οὕτω παρ ΘΠΕΌΕΙΣ 
μένος ὥστε ῥᾷον ἀπέχεσϑαι τῶν καλλίστων καὶ ὥραιο- Ἢ 

τάτων ἢ οἵ ἄλλοι τῶν αἰσχίστων καὶ ἀωροτάτων. ᾿Σ 
ἵν πὶ δὲ τινε Σωκράτη νομίξουσιν, ὡς ἔνιοι γρά- 

φουσέίτε καὶ λέγουσι περὶ αὐτοῦ τεκμαιρόμενοι, προ- 
τρέψασθαν μὲν ἀνθρώπους ἐπ᾽ ἀρετὴν κράτιστον 
γεγονέναι, προαγαγεῖν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν οὖχ ἵχωνόν, 
σκεψάμενοι μὴ μόνον ἃ ἐχεῖνος κολαστηρίου ἕνεκα ΟῚ 
τοὺς πάντ᾽ οἰομένους εἰδέναι ἐρωτῶν ἤλεγχεν, ἀλλὰ 
καὶ ἃ λέγων συνημέρενε τοῖς συνδιατρίβουσι, δο- 
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τος φιμαξόντων εἰ ἱκανὸς ἦν βελτίους ποιεῖν τοὺς συνόν- 
ο΄ τας. λέξω δὲ πρῶτον ἅ ποτὲ αὐτοῦ ἤκουσα περὶ 2 

τοῦ δαιμονίου διαλεγομένου πρὸς ᾿Αριστόδημον τὸν 
μικρὸν ἐπικαλούμενον. καταμαϑὼν γὰρ αὐτὸν οὔτε 
ϑύοντα τοῖς ϑεοῖς οὔτε μαντικῇ χρώμενον, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ποιούντων ταῦτα «αταγελώντα, Εἰπέ μοι, 
ἔφη. ὦ "Αφιστόδημε, ἔστιν οὕστινας ἀνθρώπους 

᾿τεϑαύμακας ἐπὶ σοφίᾳ; Ἔγωγ᾽ ̓  ἔφη. καὶ ὃς, “έξον 8 
ἡμῖν, ἔφη, τὰ ὀνόματα αὐτῶν. Ἐπὶ μὲν τοίνυν 
ἐπῶν ποιήσει “Ὅμηρον ἔγωγε μάλιστα τεϑαύμακα, 
ἐπὶ δὲ διϑυράμβῳ Μελανιππέδην, ἐπὶ δὲ τραγῳδέα 
Σοφοκλέα. ἐπὶ δὲ ἀνδριαντοποιίᾳ Πολύκλειτον, ἐπὶ 
δὲ ξωγραφίᾳ Ζεύξιν. Πότερά σοι δοκοῦσιν οὗ ἀπερ- 4 
γαξόμενοι εἴδωλα “ἄφρονά τε καὶ ἀκένητα ἀξιοϑαυ- 

μαστότεροι εἶναι ἢ οἵ ξῷα ἔμφφρωνά τε καὶ ἐνεργά: 
Πολὺ νὴ Ζέα οἱ ξῷα, εἴπερ γὲ μὴ τύχῃ τινί, ἀλλ᾽ 

πὸ γνώμης ταῦτα γίγνεται. Τῶν δὲ ἀτεκμάρτως 
ἐχόντων ὅτου ἕνεκα ἐστι καὶ τῶν φανερῶς ἐπ᾽ ὠὦφε- 
λείᾳ ὄντων πότερα τύχης καὶ πότερα γνώμης ἔργα 
κρίνεις ; Πρέπει μὲν τὰ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ γιγνόμενα γνώ. 
μῆς εἶναι ἔργα. Οὔκουν δοκεῖ δοι ὁ ἐξ ἀρχῆς ποιῶν 5 
ἀνθρώπους ἐπ᾽ ὠφελείᾳ προσϑεῖναι αὐτοῖς δι᾽ ὧν 
αἰσθάνονται ἕκαστα, ὀφϑαλμοὺς μὲν ὥσϑ᾽ ὁρᾶν τὰ 

ὁρατά, ὦτα δὲ ὥστ᾽ ἀκούειν τὰ ἀκουστά; ; ὀσμῶν 
γὲ μήν. εἰ μὴ ῥῖνες προσετέϑησαν, τί ἂν ἡμῖν ῦφε- 
1ος ἢν; τίς δ᾽ ἂν αἴσϑησις ἦν γλυκέων καὶ δριμέων 
καὶ πάντων τῶν διὰ στόματος ἡδέων, εἰ μὴ γιῶττα 
τούτων γνώμων ἐνειργάσθη; πρὸς δὲ τούτοις οὐδ᾽ 
δοχεῖ σοι καὶ τόδε προνοίας ἔργοις ἐοικέναι, τὸ ἐπεὶ 
ἀσϑενὴς μέν ἐστιν 1 ὄψις, βλεφάροις αὐτὴν ϑυρῶ- 
σαι, ἃ ὅταν μὲν αὐτῇ χρῆσϑαί τι δέῃ, ἀναπετάννυ- 
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ται; ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ συγκλήεται: ὡς δ᾽ ἂν μηδὲ ΟὐΜΗΝ 
: ἄνεμοι βλάπτωσιν, ἡϑμὸν βλεφαρίδας ἐμφύσαι᾽ 
ὀφρύσι τὲ ἀπογεισώσαι. τὰ ὑπὲρ τῶν ὀμμάτων, ὡς δ 
μηδ᾽ ὁ ἐκ τὴς κεφαλῆς ἱδρὼς κακουργῇ᾽ τὸ δὲ τὴν 
ἀκοὴν δέχεσϑαι μὲν πάσας φωνάς, ἐμπίμπλασϑαι 

δὲ μήποτε" καὶ τοὺς μὲν πρόσϑεν ὀδόντας πᾶσι 
ξώοις οἵους τέμνειν εἶναι, τοὺς δὲ γομφίους οἵους 
παρὰ τούτων δεξαμένους λεαίνειν᾽ καὶ στόμα μὲν, 
δι’ οὗ ὧν ἐπιϑυμεῖ τὰ ξῷα εἰσπέμπεται, πλησίον. 
ὀφθαλμῶν καὶ δινῶν καταϑεῖναι᾽ ἐπεὶ δὲ τὰ ἀπο- 
χωροῦντα δυσχερῆ; ἀποστρέψαι. τοὺς τούτων ὀχε- 
τοὺς ἡἧ δυνατὸν προσωτάτω ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων᾽ 
ταῦτα οὕτω προνοητικῶς πεπραγμένα ἀπορεῖς πο- Ὁ 

Ἴτερα τύχης ἢ γνώμης ἔργα ἐστίν; Οὐ μὰ τὸν ΖΦ, ἐὸν 
ἔφη, ἀλλ᾽ οὕτω γε σκοπουμένῳ πάνυ ἔοικε ταῦτα 
σοφοῦ τινος δημιουργοῦ καὶ φιλοξώου τεχνήματι. 
Τὸ δὲ ἐμφύῦσαι μὲν ἔρωτα τῆς τεκνοποιίας, ἐμφῦύ- 

σαι δὲ ταῖς γειναμέναις ἔρωτα τοῦ ἐκτρέφειν. τοῖς 
ὃὲ τραφεῖσι μέγιστον μὲν πόϑον τοῦ ξῆν; μέγιστον 
ὃὲ φόβον τοῦ ϑανάτου; ᾿Ζμέλει καὶ ταῦτα ἔοικε μη- 

8 χανήμασί τυνος ξῷα εἶναν βουλευσαμένου. Σὺ ὃδ᾽ 
σαυτὸν φρόνιμόν τι δοκεῖς ἔχειν, ἄλλοϑι δὲ οὐδα- 
μοῦ οὐδὲν οἴει φρόνιμον εἶναι; καὶ ταῦτ᾽ εἰδῶς ὅτι 
γῆς τε μικρὸν μέρος ἐν τῷ σώματι πολλῆς οὔσης 
ἔχεις καὶ ὑγροῦ βραχὺ πολλοῦ ὄντος καὶ τῶν ἄλλων. 
δήπου μεγάλων ὄντων ἑκάστου μικρὸν μέρος λ- Ὁ 
βόντι τὸ σῶμα συνήρμοσταί σοι᾿ νοῦν δὲ μόνον Ἤν 

ἄρα οὐδαμοῦ ὄντα σε εὐτυχῶς πῶς δοκεῖς συναρ- 
πάσαι; καὶ τάδε τὰ ὑπερμεγέθη. καὶ πλῆϑος ἄπειρα, ἌΝ 
δι᾿ ἀφροσύνην τινὰ οὕτως οἴει εὐτάκτω: ἔχειν; Μὰ 

9 4ἰ΄. οὐ γὰρ ὁρῶ τοὺς κυρέρυς, ὥσπερ τῶν ἐνθάδε 



τας ΤΕΣΤΟ ἡ {00 Ἃς 
ΠΝ πὰ ἌΤτιΝ 

πὸ. τ σλΡε ιν... 9ὅ 

γιγνομένων τοὺς δημιουργοῦς. Οὐδὲ γὰρ τὴν σαυ- 
᾿ς φρῦ σύγε ψυχὴν ὁρᾷς, ἣ τοῦ σώματος κυρία ἐστίν᾽ 

᾿ς ὥστε κατά γ8 τοῦτο ἔξεστί σου λέγειν ὅτι οὐδὲν 

γνώμῃ, ἀλλὰ τύχῃ πάντα πράττεις. καὶ ὁ ̓ ἀφιστό- 10 

δημος. Οὔτοι; ἔφη; ἐγῶ, ὦ Σώκρατες, ὑπερορῶ τὸ 
δαιμόνιον. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μεγαλοπρεπέστερον ἡγοῦμαι 
ἢ ὡς τῆς ἑμὴς θεραπείας προσδεῖσθαι. Οὐκοῦν, 
ἔφη; ὅσῳ μεγαλοπρεπέστερον ἀξιοῦ δε ϑεραπεύειν, 
τοσούτῳ μᾶλλον τιμήτεον αὐτό. Εὖ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι,11. 
“εἶ νομίξοιμι ϑεοὺς ἀνθρώπων τι φροντίζειν. οὐκ ὧν 
ἀμελοίην αὐτῶν. "Ἔπειτ᾽ οὐκ οἴει φροντίζειν: οἵ 

᾿ πρῶτον μὸν μόνον. τῶν ἑῴων ἄνϑρωπον ὀρϑὸν ἀνέ- 

στησαν᾽ ἡ δὲ ὀρϑότης καὶ προορᾶν πλέον ποιεῖ δύ- 
νασϑαι καὶ τὰ ὕπερϑεν μάλλον ϑεᾶσϑαι καὶ ἧττον 
κακοπαϑεῖν᾽ ἔπειτα τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς πό- 

δας ἔδωκαν. οἱ τὸ πορεύεσθαι μόνον παρέχουσιν᾽ 
ἀνθρώπῳ δὲ καὶ χεῖρας προσέϑεσαν, αἵ τὰ πλεῖστα 
οἷς εὐδαιμονέστεροι ἐκείνων ἐσμὲν ἐξεργάξονται. 
καὶ μὴν γλῶττάν γε πάντων τῶν ξώων ἐχόντων, 12 
μόνην τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐποίησαν οἵαν ἄλλοτε 
ἀλλαχῇ ψαύουσαν τοῦ στόματος ἀρϑροῦν τὲ τὴν 

 φῶνὴν καὶ σημαίνειν πάντα ἀλλήλοις ἃ βουλόμεϑα. 
τὸ δὲ χαὶ τὰς τῶν ἀφροδισίων ἡδονὰς τοῖς μὲν 
ἄλλοις ξῴοις δοῦναι περιγράψαντας τοῦ ἔτους χρόνον, 
ἡμῖν δὲ συνεχῶς μέχοι “γήρως ταῦτα παρέχειν;] οὐ 18 

ο΄ τοίνυν μόνον ἤρκεσε τῷ ϑεῷ τοῦ σώματος ἐπιμελη- 
οςς ϑήναι, ἀλλ ὅπερ μέγιστόν ἐστι, καὶ τὴν ψυχὴν κρατέ- 

στὴν τῷ ἀνθρώπῳ ἐνέφυσε. τίνος γὰρ ἄλλου ξῷου 
ψυχὴ πρῶτα μὲν ϑεῶν τῶν τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα 

συνταξάντων ἤσϑηται ὅτι εἰσί; τί δὲ φῦλον ἄλλο ἢ 
ἄνθρωποι ϑεοὺς ϑεραπεύουσι; ποία δὲ ψυχὴ τῆς 
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ἀνϑρωπίνης ἱκανωτέρα “προφυλάττεσϑαι ἢ λιμον [ "ἘΣ 
δίψος ἢ ψύχη ἢ ϑάλπη; ἢ νόσοις ἐπικουρῆσαι; ἢ ῥώ- ἽΝ 
ἔτ; ἀσκῆσαι, [ἢ πρὸς μάϑησιν ἐκπονῆσαι, ῇ ὅσα ἂν 

ἀκούσῃ ἡ ἴδῃ ἡ μάϑῃ ἱκανωτέρα ἐστὶ διαμεμνῆσϑαι; 
14 οὐ γὰρ πάνυ σοι κατάδηλον ὅτι παρὰ τἄλλα ξῷα 

ὥσπερ ϑεοὶ ἀνϑρωποι βιοτεύουσι, φύσει καὶ τῷ σώ-- 
ματι καὶ τῇ ψυχῇ κρατιστεύοντες; αὔτε γὰρ βοὸς ἂν 
ἔχων σῶμα, ἀνθρώπου δὲ γνώμην, ἐδύνατ᾽ ἂν πράτ-- 
τεὺν ἃ ἐβούλετο, οὔϑ' ὅσα χεῖρας ἔχει, ἄφρονα δ᾽ ἐστί, 
πλέον οὐδὲν ἔχει. σὺ δ᾽ ἀμφοτέρων τῶν πλείστου 
ἀξίων τετυχηκὼς οὐκ οἴει σον ϑεοὺς ἐπιμέλεσθαι; 
ἀλλ᾽ ὅταν τί ποιήσωσι, νομιεῖς αὐτούς σου φροντίζειν; 

15Όταν πέμπωσιν, ὥσπερ σὺ φὴς πέμπειν αὐτούς, 
συμβούλους ὅ,τι χρὴ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν. Ὅταν ὲὃὁ 
᾿4ϑηναίοις, ἔφη, πυνθανομένοις τι διὰ μαντικῆς φρᾷωΟς 
ξωσιν. οὐ καὶ σοὶ δοκεῖς φράξειν αὐτούς; οὐδ᾽ ὅταν 
τοῖς Ἕλλησι τέρατα πέμποντες προσημαίνωσιν, οὐδ᾽ 
ὅταν πᾶσιν ἀνθρώποις. ἀλλὰ μόνον σὲ ἐξαιροῦντες 

16 ἐν ἀμελείᾳ κατατίϑενται; οἴει δ᾽ ἂν τοὺς ϑεοὺς τοῖς 
ἀνθρώποις δόξαν ἐμφῦσαι ὡς ἵκανοί εἰσιν εὖ καὶ κα-- 
κῶς ποιεῖν. εἰ μὴ δυνατοὶ ἦσαν, καὶ ἀνϑρώπους 
ἐξαπατωμένους τὸν πάντα χρόνον οὐδέποτ᾽ ἂν αἰσϑέ- 
σϑαι; οὐχ ὁρᾶς ὅτι τὰ πολυχρονιώτατα καὶ σοφώτατα 
τῶν ἀνθρωπίνων. πόλεις καὶ ἔϑνη., ϑεοσεβέστατά 
ἐστι. καὶ αἱ φρονιμώταται ἡλικίαι ϑεῶν ἐπιμελέστα- 

17ται; ὠγαϑέ, ἔφη, κατάμαϑε ὅτι καὶ ὁ σὸς νοῦς ἐνὼν 
τὸ σὸν σῶμα ὅπως βούλεται μεταχειρίζεται. οἴεσϑαι, 
οὖν χρὴ καὶ τὴν ἐν τῷ παντὶ φρόνησιν τὰ πάντα ὅπως 
ἂν αὐτῇ ἡδὺ ἢ, οὕτω τίϑεσϑαι, καὶ μὴ τὸ σὸν μὲν 
ὄμμα δύνασϑαι ἐπὶ πολλὰ στάδια ἐξικνεῖσθαι, τὸν δὲ 
τοῦ ϑεοῦ ὀφθαλμὸν ἀδύνατον εἶναι ἅμα πάντα ὁρᾶν, 
μηδὲ τὴν σὴν μὲν ψυχὴν καὶ περὶ τῶν ἐνθάδε καὶ περὶ 

ἵ 
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τῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Σικελίᾳ δύνασϑαι φροντί- 
ξειν, τὴν δὲ τοῦ ϑεοῦ φρόνησιν μὴ ἱκανὴν εἶναι ἅμα 
πάντων ἐπιμέλεσϑαι. ἣν μέντοι ὥσπερ ἀνθρώπους 18 
ϑεραπεύων γιγνώσκεις τοὺς ἀντιϑεραπεύειν ἐϑέ- 
λοντας καὶ χαριξόμενος τοὺς ἀντιχαριξομένους, καὶ 

συμβουλευόμενος καταμανϑάνεις τοὺς φρονίμους, 
οὕτω καὶ τῶν ϑεῶν πεῖραν λαμβάνῃς ϑεραπεύων, 

εἶ τί σοι ϑελήσουσι περὶ τῶν ἀδήλων ἀνϑρώποις 
συμβουλεύειν, γνώσει τὸ ϑεῖον ὅτι τοσοῦτον καὶ τοι-- 
οὔὗτόν ἐστιν ὥσϑ'᾽ ἅμα πάντα ὁρᾶν καὶ πάντα ἀκυύ-- 
ξὺν καὶ πανταχοῦ παρεῖναι καὶ ἅμα πάντων ἐπιμέλε- 

; 5 - δος 
σϑαι. ἐμοὶ μὲν οὖν ταῦτα λέγων οὐ μόνον᾽ τοὺς 19 
συνόντας ἐδόκει ποιεῖν ὁπότε ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 
ὑρῷῶντο, ἀπέχεσϑαι, τῶν ἀνοσίων τε καὶ ἀδίκων καὶ 
αἰσχρῶν, ἀλλὰ καὶ ὁπότε ἐν ἐρημίᾳ εἶεν, ἐπείπερ 

ἡγήσαιντο μηδὲν ἄν ποτε ὧν πράττοιεν ϑεοὺς δια- 
λαϑεῖν. 

Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια καλόν τε κἀγαϑὸν ἀνδρὶ Υ͂. 
κτῆμα ἐστιν. ἐπισκεψώμεϑα εἴ τι προυβίβαξε λέγων 

εἰς ταύτην τοιάδε᾽ Ὦ, ἄνδρες, εἰ πολέμου ἡμῖν γενο- 
μένου βουλοίμεϑα ἐλέσϑαι ἄνδρα ὑφ᾽ οὗ μάλιστ᾽ ἂν 
αὐτοὶ μὲν σωξοίμεϑα, τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεϑα, 

: ἄρ᾽ ὄντιν᾽ αἰσϑανοίμεϑα ἥττω γαστρὸς ἢ οἴνου ἢ 

ἀφροδισίων [ἢ πόνου] ἢ ὕπνου, τοῦτον ἂν αἱροίμεϑα; 
καὶ πῶς ἂν οἰηϑεῖμεν τὸν τοιοῦτον ἢ ἡμᾶς σώσειν ἢ 
τοὺς πολεμίους κρατήσειν; εἰ δ᾽ ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου Ἃ 

᾿ γενόμενοι βουλοίμεϑά τῷ ἐπιτρέψαι ἢ παῖδας ἃ ἄρρενας 
παιδεῦσαι, ἢ ϑυγατέρας παρϑένους διαφυλάξαι, ῇ 
χρήματα διασώσαι, ἄρ ̓ ἀξιόπιστον εἰς ταῦϑ' ἡγησαί- 

Ν μεθ᾽ ἂν τὸν ἀκρατῆ; δούλῳ δ᾽ ἀκρατεῖ ἴ ἐπιτρέψαιμεν ἂν 
Ἶ βοσκήματα ἢ ταμιεῖα ἢ ἔργων ἐπιστασίαν; διάκονον 
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δὲ καὶ ἀγοραστὴν τοιοῦτον ἐθελήσαιμεν ἃ ἂν » προῖκα, 
Εν Ἷ λαβεῖν: ἀλλὰ μὴν εἴγε μηδὲ δοῦλον ἀκρατῆ δεξαίμεϑ᾽ 
ἘΌΜΕΣ ἄν, πῶς οὐκ ἄξιον αὐτόν γε φυλάξασϑαι τοιοῦτον γὲ-- 

νέσϑαι; καὶ γὰρ οὐχ ὥσπερ οὗ πλεονέκται τῶν ἄλλων ἫΣ; ἐν 

ἀφαιρούμενοι χφήματα ἑαυτοὺς δοκοῦσι « 
οὕτως ὁ ἀκρατὴς τοῖς μὲν ἄλλοις βλαβερός, ἑαυτῷ δ᾽ 

ὠφέλιμος, ἀλλὰ κακοῦργος μὲν τῶν ἄλλων. ἑαυτοῦ 

δὲ πολὺ κακουργότερος; εἴ γε κακουργότατον ἔστι 
μὴ μόνον τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ φϑείρειν, ἀλλὰ καὶ τὸ 

4 σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. ἐν συνουσίᾳ δὲ τίς ἂν ἡσϑείη 

τῷ τοιούτῳ, ὃν εἰδείη τῷ ὄψῳ τε καὶ τῷ οἴνῳ χα 
"ροντα μᾶλλον ἡ ῇ τοῖς φίλοις, καὶ τὰς πόρνας ἀγαπῶντα 

μᾶλλον ἡ ἢ τοὺς ἑταίρους: αρά 78 οὐ χρὴ : πάντα ἄνδρα, 

ἡγησάμενον τὴν ἐγχράτειαν ἀρετῆς εἶναι κρηπῖδα, ᾿ 

5 ταύτην πρώτην ἐν τῇ ψυχῇ κατασκευάσασϑαι; »: τίο γὰρ 

ἄνευ ταύτης ῇ μάϑοι τι ἀγαϑὸν ἢ μελετήσειεν ἀξιο-- 

λόγως; ἢ τίς οὐκ ἂν ταῖς ἡδοναῖς δουλεύων αἰσχρῶς 
διατεϑείη καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν; ἐμοὶ μὲν δοκεῖ 
νὴ τὴν Ἥραν ἐλευϑέρῳ μὲν ἀνδρὶ εὐκτὸν εἶναι μὴ 
τυχεῖν δούλου τοιούτου, δουλεύοντα δὲ ταῖς τοιαύταις. 
ἡδοναῖς ἱκετευτέον τοὺς ϑεοὺς δεσποτῶν ἀγαϑῶν τυ- 

6 χεῖν- οὕτω γὰρ ἂν μόνως ὁ τοιοῦτος σωϑείη. τοιαῦτα 
δὲ λέγων ἔτι ἐγκρατέστερον τοῖς ἔργοις ἢ τοῖς λόγοις 
ἑαυτὸν ἐπεδείκνυ" οὐ γὰρ μόνον τῶν διὰ τοῦ σώμα- Ὗ 

τος ἡδονῶν ἔκρατει, ἀλλὰ καὶ τῆς διὰ τῶν χρημάτων, 

νομέξων τὸν παρὰ τοῦ τυχόντος χρήματα λαμ ἀο 

δεσπότην ἑαυτοῦ καϑιστάναι καὶ δουλεύειν δουλείαν 
οὐδεμιᾶς ἧττον αἰσχράν. 

γι. ἴάξιον δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἃ πρὸς ᾿Ζντιφῶντα τὸν σοφι- 
᾿ ; ι ΜΝ ἘΑΞΑ “75 αϑ ἰδ ἐν 

στην διελέχϑη μὴ παραλιπεῖν. ὁ γὰρ Δντιφῶν ποτε, 

βουλόμενος τοὺς συνουσιαστὰς αὐτοῦ παρελέσϑαι. 

προσελθὼν τῷ Σωκράτει παρόντων αὐτῶν ἔλεξε τάδε" 
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Ὡ Ὁ κθατίς, τς μὲν ᾧμην τοὺς φιλοσοφοῦνταρ εὐ- ἃ 
δαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι" σὺ δέ μοι δοκεῖς 
τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. ξῇς γοῦν 
οὕτως ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος 

ἢ Πευρι τε. σῖτα τε σιτεῖ καὶ ποτὰ πένεις τὰ φαυλότατα, 
καὶ ἱμάτιον ἡμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ 

ϑέρους τὲ καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τὲ καὶ ἀχίτων 
διατελεῖς. καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις. ἃ καὶ 8 
κτωμένους εὐφραίνει. καὶ κεκτημένους ἐλευϑεριῶτε-. 

ρόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ξῆν. εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν 
ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλον τοὺς μαϑητὰς μιμητὰς 
ἑαυτῶν ἀποδειχνύασιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας 

᾿ διαϑήσεις, νόμιξε κακοδαϊμονίας διδάσκαλος εἶναι. 
᾽ δ - Ξ Η 5 

καὶ ὁ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπε, Ζ]οκεῖς μοι. ὦ 4 

᾿ ᾿Αντιφῶν. ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ξῆν ὥστε 
τ ῳ “ὔῳ 2 “«Υ͵ ᾿ ΞΚΑ͂Ν, “- 

 πέπεισμαν σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν αν ἑλέσϑαι ἢ ζῆν 
ΤΕΣ ὥσπερ ἐγώ. ἴθι οὖν ἐπισκεψώμεϑα τί χαλεπὸν ἤσϑη.-- 

σαν τοὐμοῦ βίου. πότερον ὅτι τοῖς μὲν λαμβάνουσιν : δὸς 
ἀργύφιον ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπεργάξεσϑαι τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ 
ἂν ̓ μισϑὸν λάβωσιν, ἐμοὶ δὲ μὴ λαμβάνοντι οὐκ 
ἀνάγκη διαλέγεσϑαι ᾧ ἂν μὴ βούλωμαι; ἢ τὴν δίαιτάν 

ὄτης ͵ ς ἕξ κ ς . Σ ὕ , 
μυυ φαυλίξεις ὡς ἧττον μὲν υγιεινὰ ἐσθίοντος ἐμοῦ ἢ 
σοῦ, ἧττον δὲ ἰσχὺν παρέχοντα; ἢ ὡς χαλεπώτερα 
 πορίσασϑαινι τἀμὰ διαιτήματα τῶν σῶν διὰ τὸ σπα- 
νιώτερά τὲ καὶ πολυτελέστερα εἶναι; ἢ ὡς ἡδίω δοι ἃ 
σὺ παρασκευάζξει ὄντα ἢ ἐμοὶ ἃ ἐγώ; οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅτι ὃ 

μὲν ἥδιστα ἐσθίων ἥκιστα ὄψου δεῖται, ὁ δὲ ἥδιστα 
πίνων ἥκιστα τοῦ μὴ παρόντος ἐπιϑυμεῖ ποτοῦ; τά γε ὃ 
μὴν ἱμάτια οἶσϑ'᾽ ὅτι οἵ μεταβαλλόμενοι ψύχους καὶ 
ϑαλπους ἕνεκα μεταβάλλονται, καὶ ὑποδήματα ὑπο- 
δοῦνταν, ὁπὼς μὴ διὰ τὰ λυποῦντα τοὺς πόδας κω-- 
λύωνται πορεύεσθαι" ἤδη οὖν ποτε ἤσϑου ἐμὲ ἢ διὰ 

γι 
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ψῦχος μᾶλλόν του ἔνδον μένοντι, ἡ διὰ ϑάλπορ, μα- τὸς ΔΝ 
χόμενόν τῷ περὶ σχιᾶς . ἢ διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς πόδας οὐ Σ 

ΤΡ 7 βαδίξοντα ὅποι ἂν βούλωμαι; οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτ; οἵ φύσε» 

ἀσϑενέστατοι τῷ σώματι μελετήσαντες τῶν ἰσχυροτα-- 3 
τῶν ἀμελησάντων κρείττους τὲ γίγνονται πρὸς ἄνμε- 

᾿λετήσωσι καὶ ῥᾶον αὐτὰ φέρουσιν; ἐμὲ δὲ ἃ ἄρα οὐκ οἴει 

τῷ σώματι ἀεὶ τὰ συντυγχάνοντα μελετῶντα καρτερεῖν, ΒΕῈ 

8 πάντα ῥᾷον φέρειν σοῦ μὴ ΒΈΔΘΕΟ ΠΟῸΝ ; τοῦ δὲ μὴ δου- 

λεύειν γαστρὶ μηδ᾽ ὕπνῳ καὶ λαγνείᾳ οἴει τι ἄλλο αὖ ΣΝ 

τιώτερον εἶναι ἢ Ὰ τὸ ἕτερα ἔχειν τούτων ἡδίω, ἃ οὐ μόνον 
ἕν χρείᾳ ὄντα εὐφραίνει; ἀλλὰ καὶ ἐλπίδας πρρεχονν ον 

ὠφελήσειν ἀεί, καὶ μὴν τοῦτό γὲ οἶσϑα, ὅτι οἵ μὲν 

οἰόμενοι μηδὲν εὖ πράττειν οὐκ εὐφραίνονται, οὗ δὲ 
ἡγούμενοι καλῶς προχωρεῖν ἑαυτοῖς ἢ γεωργίαν ἢ 
ναυκληρίαν ἢ ἄλλ᾽ δι.τι ἂν τυγχάνωσιν ἐργαξόμενοι ὡς 

9 εὖ πράττοντες εὐφραίνονται. οἴει οὖν ἀπὸ πάντων 
τούτων τοσαύτην ἡδονὴν εἶναι ὅσην ἀπὸ τοῦ ἑαυτόν 
τε ἡγεῖσϑαι βελτίω γίγνεσθαι καὶ φίλους ἀμείνους : 
χτάσϑαι; [ἐγὼ τοίνυν διατελῶ ταῦτα νομίξων.] ἐὰν 
δὲ δὴ φίλους ἢ πόλιν ὠφελεῖν. δέῃ, ποτέρῳ πλείων ε;-. 
σχολὴ τούτων ἐπιμέλεσϑαι. τῷ ὡς ἐμὼ νῦν ἢ τῷ ὡς. 
σὺ μακαρίζξεις διαιτωμένῳ; στρατεύοιτο δὲ πότερος. 
ἂν ῥᾷον, ὁ μὴ δυνάμενος ἄνευ πολυτελοῦς διαίτης Ξ 
ξῆν ἢ ᾧ τὸ παρὸν ἀρκοίη; ἐχπολιορκηϑείη ὃὲ πότερος ΣΙΝ 
ἂν ϑᾶττον, ὁ τῶν χαλεπωτάτων. εὑρεῖν δεόμενος, ἦ ΟΥ̓ 

10 τοῖς ῥάστοις ἐντυγχάνειν ἀρκούντως χρώμενος ; ἔοι-- 
ας; ὦ ᾿Δντιφῶν ᾿ τὴν εὐδαιμονίαν οἰομένῳ τρυρν. 
καὶ πολυτέλειαν εἶναι" ἐγὼ δὲ νομίζω τὸ μὲν μηδενὸς ὯΝ ἃ 
δεῖσθαι ϑεῖον εἶναι, τὸ δ᾽ ὡς ἐλαχίστων. ἐγγυτάτω τοῦ τ 
ϑείου. καὶ τὸ μὲν ϑεῖον κράτιστον, τὸ δ᾽ ἐγγυτάτω. ᾿ 
τοῦ ἜΕ ἐγγυτάτω τοῦ κρατίστου. 

1 Πάλιν δέ ποτε ὁ ᾿Δντιρῶν διαλεγόμενος τῷ 



Σιοκράτεν εἶπεν, ᾿ῷ, Σώκρατες, ἐγώ τοί σε δίκαιον μὲν 
᾿ 2 - -« , ΦΣΣ 

νομίζω; σοφὸν δὲ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν δοκεῖς δέ μοι καὶ 
αὐτὸς τοῦτο γιγνώσκειν: οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας 

. ἀργύριον πράττει. καίτοι τό γε ἱμάτιον ἢ τὴν οἰκίαν ἢ 
ἄλλο τι ὧν κέκτησαι νομίζων ἀργυρίου ἄξιον εἶναι οὐ-- 
Ὁ Ἁ Ἵ Α ΟΡ ἊΝ, 2 3 3 οὶ 2 ᾿ -- - 

δενὶ ἂν μη. ὅτι προῖκα δοίης. ἀλλ΄ οὐδ΄ ἔλαττον τῆς 

ἀξίας λαβών. δῆλον δὴ ὅτι εἰ καὶ τὴν συνουσίαν ὥου 12 
τινὸς ἀξίαν εἶναι. καὶ ταύτης ἂν οὐκ ἔλαττον τῆς ἀξίας 
ἀργύριον ἐπράττου. δίκαιος μὲν οὖν ἂν εἴης, ὅτι οὐκ 
ἐξαπατᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ, σοφὸς δὲ οὐκ ἄν, μηδενός γὲ 

. ἄξια ἐπιστάμενος. ὁ δὲ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπεν, 

Ὧ ᾿Αἀντιφῶν. παρ᾽ ἡμῖν νομίζεται τὴν ὥραν καὶ τὴν 
σοφίαν ὁμοίως μὲν καλόν. ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν διατί- 

ϑέσϑαι εἶναι. τήν τε γὰρ ὥραν ἐὰν μέν τις ἀργυρίου 
πωλῇ τῷ βουλομένῳ, πόρνον αὐτὸν ἀποκαλοῦσιν, ἐὰν 
δέ τις ὃν ἂν γνῷ καλόν τε κἀγαϑὸν ἐραστὴν ὄντα, 
τοῦτον φίλον ἑαυτῷ ποιῆταν, σώφρονα νομίξομεν " 
καὶ τὴν σοφίαν ὡσαύτως τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλο-- 
“μένῳ πωλοῦντας σοφιστὰς ἰώσπερ πόρνους] ἀποκαλοῦ- 
σιν, ὅστις δὲ ὃν ἂν γνῷ εὐφυᾶ ὄντα διδάσκων ὃ ὅ,τι ἂν 
ἔχῃ ἀγαϑὸν φίλον ποιεῖται, τοῦτον νομίζομεν ἃ τῷ 
καλῷ. κἀγαθῷ πολίτῃ προσήκει, ταῦτα ποιεῖν. ἐγὼ 
δ᾽ οὖν καὶ αὐτός, ῶ ̓ἀντιφῶν. ὥσπερ ἄλλος τις ἢ 

ἵππῳ ἀγαϑῷ ἡ κυνὶ ἡ ὄρνιϑι ἤδεται, οὕτω καὶ ἔτι μᾶλ-- 

λον ἥδομαι φίλοις ἀγαϑοῖς. καὶ ἐάν τε ἔχω ἀγαϑόν, 
διδάσκω. καὶ ἄλλοις συνίστημι παρ᾽ ὧν ἂν ἡγῶμαι 

᾿ς ἐἀφελήσεσϑαίτι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν. καὶ τοὺς ϑησαυ- 
ροὺς τῶν πάλαι δοφῶν ἀνδρῶν, οὖς ἐκεῖνοι κατέλιπον 

ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φί- 
λόις διέρχομαι, κἂν τι ὁρῶμεν ἀγαϑόν, ἐκλεγόμεϑα, 
καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις ὠφέλιμοι 
γιψνώμεϑα. ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντι ἐδόκει αὐτός 

1.1. ΦΆΟΥΙ. 81 

ΣΟΎ ὑῇΦοϑυδν ΦΑΡῸΝ ἈῸ 

ἜΣΞΕΡΕΙ ΤΑΝ 

Ἷ 
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τε μακάριος εἶναι καὶ τοὺς ἀκούοντας ἀαὶ: 
ϑίαν ἄγειν. 

15. Καὶ πάλιν ποτὲ τοῦ ᾿“ντιφῶντος ἐρομένς 
πῶς ἄλλους͵ μὲν ἡγοῦτο πολιτικοὺς ποιεῖν, αὐτὸς ὃ 

: πράττοι τὰ πολιτικά, εἴπερ ἐπίσταιτο". ̓ Ποτέρως δ΄ 

᾿ς ἔφη; ὦ “Ἀντιφῶν, μᾶλλον τὰ πολιτικὰ πράττοι ἢ 

Ἶ Ἐν: τς ΠΠ0 08 ἱκανοὺς εἶναι προς αὐτά; ᾿ Ὲ ἐς Σ᾽ 

ΥΙΙ. , Ἐπισκεψώμεϑα ! τς εἰ τ ἀλαξονείας. ἀποτρέα 

ἧς ἄν τις ἀγαϑὸς τοῦτο γένοιτο ὃ καὶ τ. ἌΣ υ 

ῷ ὅτι δ᾽ ἀληϑῆ ἔλεγεν ὧδ᾽ ἐδίδασκεν - ̓Ενθϑυμώμεϑα 
“γάρ... ἔφη; εἶ τις μὴ ὧν ἀγαϑὸς αὐλητὴς δοκεῖν βού-- 
εὐ 10: τί ἂν αὐτῷ ποιητέον εἴη. ἀρ᾽ οὐ τὰ ἔξω τῆς 

τέχνης μιμητέον τοὺς ἀγαϑοὺς αὐλητάς; καὶ πρῶτον 
μὲν ὅτι ἐκεῖνοι σκευήν τὲ καλὴν κέκτηνται καὶ ἀκολού-- 

ὥὕους πολλοὺς περιάγονται, καὶ τούτῳ ταῦτα ποιητέον Ὶ 
ἔπειτα ὅτι ἐκείνους πολλοὶ ἐπαινοῦσι, καὶ τούτῳ πο; : 

λοὺς ἐπαινέτας παρασκευαστέον. ἀλλὰ μὴν ἔργον γε 
οὐδαμοῦ ληπτέον, ἢ εὐϑὺς ἐλεγχϑήσεται γελοῖος ὦ 

καὶ οὐ μόνον αὐλητὴς κακός, ἀλλὰ καὶ ἄνϑρωπος ἀλα- Ε. 

ξών. καίτοι πολλὰ μὲν δαπανῶν, μηδὲν δ᾽ “ὠφελού- 
μενος, πρὸς δὲ τούτοις ποχθθρξῶν, πῶς οὐκ ἐπιπό-. ' Ἶ 

 ϑνῶς τὲ καὶ ἀλυσιτελῶς καὶ καταγελάστως βιώσεται Γ 
δ᾽ αὔτως δἰ τις βούλοιτο στρατηγὸς ἀγαϑὸρ μὴ ὧν φι 

νεσϑαι; ἢ κυβερνήτης, ἐννοῶμεν τέ ἂν αὐτῷ ̓ συμβαί- β 

εἶναι ταῦτα πράττειν μὴ δύναιτο πείϑειν, τοῦτ ̓ εἴη λυ- 
͵ ᾿ ΤΡῚΣ 

τ ας πηρόν, εἰ δὲ πείσειεν, ἔτι ἀϑλιώτερον; δῆλον γὰρ 

κυβερνᾶν κατασταϑεὶς ὁ μὴ ἐπιστάμενος ἡ στρατηγεῖ 
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ἂν καὶ κακῶς ἀπαλλάξειεν. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πλού- 4 

᾿ σίὸν καὶ τὸ ἀνδρεῖον καὶ τὸ ἰσχυρὸν μὴ ὄντα δοκεῖν 
ἀλυσιτελὲς ἀπέφαινε" προστάττεσϑαι γὰρ αὐτοῖς ἔφη ᾿ 
μείζω ἡ κατὰ δύναμιν; καὶ μὴ δυναμένους ταῦτα ἀντ. 

ποιεῖν δοκοῦντας ἱκανοὺς εἶναι συγγνώμης οὐκ ἂν Ἧ 

τυγχάνειν. . ἀπατεῶνα δ᾽ ἐκάλει οὐ μικρὸν μὲν εἴ τις ὃ 
ἀργύριον ἤ. σκεῦος παρά του πειϑοῖ λαβὼν ἄποστε- 
θοΐη, πολὺ δὲ ΠΉπ: ὅστις μηδενὸς ἄξιος ὧν ἐξη- ΙΝ 
πατήχοι πείϑων ὡς ἱκανὸρ εἴη τῆς πόλεως ἡγεῖσϑαι. ᾿ 

ἐμοὶ μὲν οὖν ἐδόκει καὶ τοῦ ἀλαζονεύεσϑαι ἀποτρέπειν ; Ὦ 
τοὺς συνόντας τοιάδε διαλεγόμενος κ 

[Β] ΟΝ 
ΠΣ με δέ μοι καὶ τοιαῦτα λέγων προτρέπειν τοὺς]. 

συνόντας ἀσκεῖν ἐγκράτειαν πρὸς ἐπιϑυμίαν βρωτοῦ 

καὶ ποτοῦ καὶ λαγνείας καὶ ὕπνου καὶ ῥίγους καὶ 
οϑαλπους καὶ πόνου. γνοὺς δέ τινα τῶν συνόντων 
ἀκολαστοτέρως ἔχοντα πρὸς τὰ τοιαῦτα, Εἰπέ μοι, 
ἔφη, οὖ ̓ Δφίστιππε, εἰ δέοι σε παιδεύειν παραλαβόντα 
δύο τῶν νέων. τὸν μέν, ὅπως ἱκανὸς ἔσται ἄρχειν, 
τὸν δ᾽, ὅπως δ᾽ ἀντιποιήσεται ἀρχῆς. πῶς ἂν ἕχά- 
τερον παιδεύοις; βούλει σκοπῶμεν. ἀρξάμενοι ἀπὸ 
τῆς τροφῆς ὥσπερ ἀπὸ τῶν στοιχείων; καὶ ὁ ̓Δοίστιπ-- 

πος ἔφη, Ζ]οκεῖ γοῦν μοι ἡ τροφὴ ἀρχὴ εἶναι" οὐδὲ : ᾿ 
᾿ς γὰρ ζῴη γ᾽ ἄν τιρ; εἰ μὴ τρέφοιτο. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἢ ἢ 
ΐ ̓ βούλεσϑαι σίτου ἄπτεσϑαι, ὅταν ὥρα ἥκῃ, ἀμφοτέροις 

ΩΣ εἰκὸς παραγίγνεσθαι; Εἰκὸς γάρ, ἐφη. Τὸ οὖν προ-- 

᾿ αιρεῖσϑαι τὸ κατεπεῖγον μᾶλλον πράττειν ἢ τῇ γαστρὶ 
ΠῊ , 7 - 7, ᾿ 

χαρίζεσθαι πότερον ἂν αὐτῶν ἐϑίξοιμεν:; Τὸν εἰς τὸ 
ΣΧ οΡορίι. δίεπποκ. ΕῚ 

ΥΡΕΕ ΟΣ ἘΦ ἘΜ ΣΎ Ε τῸΝ 
δ 
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ἄρχειν, ἔφη, νὴ 4ία παιδευόμενον, ὅπως μὴ τὰ τῆς. 
πόλεως ἄπρακτα γίγνηται παρὰ τὴν ἐχείνου ἀρχήν. 
Οὐκοῦν. ἔφη, καὶ ὅταν πιεῖν βούλωνται, τὸ δύνα- 
σϑαι διψῶντα ἀνέχεσϑαι τῷ αὐτῷ προσϑετέον; Πάνυ 

κ 5 2) Ν ΕΞ ῈΣ ΝΗ 
8 μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ ὕπνου ἐγκρατῆ εἶναι, ὥστε δύ- 
νασϑαι καὶ ὀψὲ κοιμηϑῆναι καὶ πρὼ ἀναστῆναι καὶ 

υ “, Ἵ τ 2": " 

ἀγρυπνῆσαι, εἴ τι δέοι, ποτέρῳ ἂν προσϑεῖμεν; Καὶ 
τοῦτο, ἔφη. τῷ αὐτῷ. Τί δέ, ἔφη, τὸ ἀφροδισίων 
ἐγκρατῆ εἶναι, ὥστε μὴ διὰ ταῦτα κωλύξσϑαι πρατ- 
τειν. εἶ τι δέοι; Καὶ τοῦτο, ἔφη. τῷ αὐτῷ. Τί δέ, 

Ἁ Ἁ ", Χ Υ͂, 2 2 Ξ τὴ ς ; 

τὸ μὴ φεύγειν τους πόνους. ἀλλ΄ ἐϑελοντην πὑπομέ- 
5.7 τὰ Σ Ξ : 

νειν. ποτέρῳ ἂν προσϑεῖμεν; Καὶ τοῦτο, ἔφη, τῷ 
-΄-ὼ “ , ’ Ἀ “- Γ 2 Ζ ἄρχειν παιδευομένῳ. Τί δέ, τὸ μαϑεῖν εἴ τι ἐπιτη- 
δειόν ἐστι μάϑημα πρὸς τὸ κρατεῖν τῶν ἀντιπάλων, 

Ἅ » 

ποτέρῳ ἂν προσϑεῖναι μᾶλλον πρέποι; Πολὺ νὴ ΖΙζ, 
ἔφη, τῷ ἄρχειν παιδευομένῳ: καὶ γὰρ τῶν ἄλλων 

ἡἀοὐδὲν ὄφελος ἄνευ τῶν τοιούτων μαϑημάτων. [Οὐκ-- 
- ς φ« ’ ᾿Ξ οι Ξ δ ῶν 

οὖν ὁ οὕτω πεπαιδευμένος ἧττον ἂν δοκεῖ σον ὑπὸ 
“Ὁ 3 ΄ . κ Χ -" δ , 

τῶν ἀντιπαλῶν ἡ τὰ λοιπὰ ξῷα αλίσκεσϑαν:; τουτῶν 
γὰρ δήπου τὰ μὲν γαστρὶ δελεαξόμενα, καὶ μάλα ἔνια 
δυσωπούμενα, ὅμως τῇ ἐπιϑυμίᾳ τοῦ φαγεῖν ἀγόμενα 
πρὸς τὸ δέλεαρ ἁλίσκεται, τὰ δὲ ποτῷ ἐνεδρεύεται. 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἄλλα ὑπὸ λαγνείας, 

: ὔ Ἁ » 

οἷον οἵτε ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες, προς την τῆς ϑη- 
- - - 2 

λείας φωνὴν τῇ ἐπιϑυμίᾳ καὶ τῇ ἐλπίδι τῶν ἀφροδι- 
- Ἁ Ἁ 2 

σίων φερόμενον καὶ ἐξιστάμενοι τοῦ τὰ δεινὰ ἀναλο-- 
ἢ γίξεσϑαι τοῖς ϑηράτροις ἐμπίπτουσι; «ΦΣυνέφη καὶ 
ταῦτα. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι αἰσχρὸν εἶναι ἀνθρώπῳ 
ταὐτὰ πάσχειν τοῖς ἀφρονεστότοις τῶν ϑηρίων; ὥσπερ 
οἵ μοιχοὶ εἰσέρχονται εἰς τὰς εἷρκτάς, εἰδότες ὅτι κίν-- 

δυνος τῷ μοιχεύοντι ἅ τε ὁ νόμος ἀπειλεῖ παϑεῖν καὶ, 

ἐνεδρευϑῆναι καὶ ληφϑέντα ὑβρισϑῆναι καὶ τηλι-- 

ς--ς 
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κούτων μὲν ἐπικειμένων τῷ μοιχεύοντι κακῶν τϑ καὶ 
αἰσχρῶν, ὄντων δὲ πολλῶν τῶν ἀπολυσόντων τῆς τῶν 
ἀφροδισίων ἐπιϑυμίαςρ ἐν ἀδείᾳ, ὅμως εἰς τὰ ἐπι- 

κίνδυνα φέρεσϑαι; ἀρ᾽ οὐκ ἤδη τοῦτο παντάπασι κα- 
κοδαιμονῶντός ἐστιν; Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Τὸ δὲ εἶναι 6 
μὲν τὰς ἀναγκαιοτάτας πλείστας πράξεις τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ἐν ὑπαίϑρῳ, οἷον τάς τὲ πολεμικὰς καὶ τὰς 

᾿γεωργικὰς καὶ τῶν ἄλλων οὐ τὰς ἐλαχίστας. τοὺς δὲ γε 0 7 9 
πολλοὺς ἀγυμνάστως ἔχειν πρός τε ψύχη καὶ ϑάλπη, 
οὐ δοκεῖ σοι πολλὴ ἀμέλεια εἶναι: Συνέφη καὶ τοῦτο. 
Οὐκοῦν δοκεῖ ὅσοι τὸν μέλλοντα ἄρχειν ἀσκεῦν δεῖν καὶ 

ταῦτα εὐπετῶς φέρειν: Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν. 

εἰ τοὺς ἐγχρατεῖς τούτων ἁπάντων εἰς τοὺς ἀρχικοὺς 
τάττομεν, τοὺς ἀδυνάτους ταῦτα ποιεῖν εἰς τοὺς μηδ᾽ 

 ἀντιποιησομένους τοῦ ἄρχειν τάξομεν; Συνέφη καὶ 
- , Ξ5 2 Ν Ἁ ,ὕ δ ’ » ΄ 

τοῦτο. Τί οὐν; ἐπειδὴ καὶ τούτων ἑκατέρου τοῦ φυ-- 

λοῦ τὴν τάξιν οἶσϑα, ἤδη ποτ᾽ ἐπεσκέψω εἰς ποτέ- 
ἐ -»Ὕ κι , Ἵ 

ραν τῶν τάξεων τούτων σαυτὸν δικαίως ἂν τάττοις: 
“Ἔγωγ᾽. ἔφη ὁ ᾿Δρίστιππος. καὶ οὐδαμῶς γὲ τάττω 8 

ΕῚ ὍΣΩΝ 2 Ν Ὁ " ’ 7 Ἁ 

ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλομένων τάξιν. καὶ 
᾿ γὰρ πᾶνυ μοι δοκεῖ ἄφρονος ἀνθρώπου εἶναι τὸ μεγά-- 
λου ἔργου ὄντος τοῦ ἑαυτῷ τα δέοντα παρασκευάξευν. 

Ἃ 1 ΓΑ "Ὁ 3 3 ; Ἁ Ἁ “ 

μὴ ἀρκεῖν τοῦτο. ἀλλὰ προσαναϑεσϑαι τὸ καὶ τοῖς 
Ψ, ’ τ ’ , αν κλπ “ΩΝ 
ἄλλοις πολίταις ὧν δέονται πορίξευν" καὶ ἑαυτῷ μὲν 
πολλὰ ὧν βούλεται ἐλλείπειν. τῆς δὲ πόλεως προε-- 

-" Ἁ ν 

στῶτα, ἐὰν μὴ πάντα ὅσα ἡ πόλις βούλεται κατα-- 
πράττῃ, τούτου δίκην ὑπέχειν, τοῦτο πῶς οὐ πολλὴ 
“ἀφροσύνη ἐστί; καὶ γὰρ ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις τοῖς ἄρχου-9 
σὺν ὥσπερ ἐγὼ τοῖς οὐκδταις, χφῆσϑαι. ἐγώ τὲ γὰρ 
ἀξιῶ τοὺς ϑεράποντας ἐμοὶ μὲν ἄφϑονα τἀπιτήδεια 
παρασκευάζειν, αὐτοὺς δὲ μηδενὸς τούτων ἅπτεσϑαι, 
αἵτε πόλεις οἴονται χρῆναι τοὺς ἄρχοντας ἑαυταῖς μὲν 

Ἂ 

ἥξ σε τ μὰ 

ΕΒ ΑΝ γεν ὍΣ 
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ὡς πλεῖστα ἀγαϑαπορίζξειν, αὐτοὺς δὲ πάντων τούτων Ξ 

ἀπέχεσθαι. ἐγὼ οὖν τοὺς μὲν βουλομένους πολλὰ 

πράγματα ἔχειν ΤΕ καὶ ἄλλοις παρέχειν οὕτως ἂν παι- 

δεύσας εἰς τοὺς ἀρχικοὺς καταστήσαιμι" ἐμαυτόν. 78 

μέντοι τάττω εἰς τοὺς βουλομένους ἡ ῥᾷστά τε καὶ 
ὅσες Ὁ 10 ἥδιστα βιοτεύειν. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, Βούλει οὖν 

πὰ πεν καὶ τοῦτο σκεψώμεϑα, πότεροι ἥδιον ξῶσιν, οἱ ἄρ- 
ἐν χοντὲς ἢ οἵ ἀρχόμενοι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πρῶτον 

μὲν τοίνυν τῶν ἐθνῶν ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ἐν μὲν τῇ ̓ 4σίᾳ 
Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν. ἄρχονται δὲ Σύροι καὶ Φρύγες 
καὶ Δυδοί" ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ Σχύϑαι μὲν ἄρχουσι, 
“ΜἼαιῶται δὲ ἄρχονται" ἐν δὲ τῇ “ιβύῃ Καρχηδόνιοι 
μὲν ἄρχουσι, Αίβυες. δὲ ἄρχονται. τούτων οὖν ποτέ- 
ρους ἥδιον οἴει ξῆν; ἢ τῶν Ἑλλήνων, ἐν οἷς καὶ αὐτὸς 

εἶ, πότεροί σοι δοκοῦσιν ἥδιον [οὗ κρατοῦντες ἡ οὗ. 
11 χρατούμενοι.] ξῆν; ᾽4λλ᾽ ἐγώ τοι. ἔφη ὁ ̓ Ζρίστιππος, 

᾿ς οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν ἐμαυτὸν τάττω, ἀλλ᾽ εἶναί 
τίς μοι δοκεῖ μέση τούτων ὁδός, ἣν πειρῶμαι βαδέξειν, 
οὔτε δι᾽ ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας, ἀλλὰ δι᾿ ἐλευθερίας, 

12 ἥπερ μάλιστα πρὸς εὐδαιμονίαν ἄγε. Χ41λ᾽ εἰ μέν, 
ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥσπερ οὔτε δι΄ ἀρχῆς οὔτε διὰ 
δουλείας ἡ ὁδὸς αὕτη φέρει, οὕτω μηδὲ δι’ ἀνθοώ- 
πων, ἴσως ἄν τι λέγοις" εἰ μέντοι ἐν ἀνθρώποις ὧν 
μήτε ἄρχειν ἀξιώσεις μήτε ἄρχεσθαι μηδὲ τοὺς ἄρ- 
χοντας ἑκὼν ϑεραπεύσεις, οἶμαί σε ὁρᾶν ὡς ἐπίστανται 
οἱ κρείττονες τοὺς ἥττονας καὶ κοινῇ καὶ ἐδία κλά- 

18 οντας καϑίδαντες δούλοις χρῆσϑαι. ἢ λανϑάνουσί 

σε οἵ ἄλλων σπειράντων καὶ φυτευσάντων τόν τὲ σῦ- 
τον τέμνοντες καὶ δενδροκοποῦντες καὶ πάντα τρόπον 

πολιορκοῦντες τοὺς ἥττονας καὶ μὴ ϑέλοντας ϑερα-. ̓  
πεύειν, ἕως ἂν πείσωσιν ἑλέσϑαι δουλεύειν ἀντὶ τοῦ 

πολεμεῖν τοῖς κρείττοσι; καὶ ἰδία αὖ οἱ ἀνδρεῖοι καὶ. 
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λυ τοὶ τοὺς ἀνάνδρους καὶ ἀδυνάτους οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅτι 

καταδουλωσάμενοι καρποῦνται; ᾿᾽4λλ᾽ ἐγώ τοῖν ἔφη. 
ἵνα μὴ πασχω ταῦτα, οὐδ᾽ εἰς πολιτείαν ἐ ἐμαυτὸν κα-- 
τακλήω, ἀλλὰ ξένος πανταχοῦ εἰμι. καὶ ὁ “Σωκράτης 14 

ἔφη, Τοῦτο μέντοι ἤδη λέγεις δεινὸν πάλαισμα. τοὺς 

γὰρ ξένους ἐξ οὗ ὅ τὲ Σίνις καὶ ὁ Σχείρων καὶ ὁ Προ- 
κρούστης ἀπέϑανον οὐδεὶς ἔτι ἀδικεῖ ἀλλὰ νῦν οἵ 
μὲν πολιτευόμενοι ὅν ταῖς, ὙΠ του καὶ νόμους τί- 
δενται, ἵνα μὴ ἀδικῶνται, καὶ φίλους πρὸς τοῖς 
ἀναγκαίοις καλουμένοις ἄλλους κτῶνται βοηϑούς, καὶ. 

ταῖς πόλεσιν ἐρύματα 1.0} Ὑλλθατοι, καὶ ὅπλα κτῶνται. 

οἷς ἀμυνοῦνται τοὺς ἀδικοῦντας, καὶ πρὸς τούτοις ἄλ- 
᾿λοὺς ἔξωϑεν συμμάχους κατασκευάξονται καὶ οἵ μὲν 
ταῦτα πάντα κεκτημένοι ὅμως ἀδικούνται᾽ σὺ δὲ οὐ- 15 
"δὲν, μὲν τούτων ἔχων, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς, ἔνϑα πλεῖστοι 
᾿ἀδικοῦνται , πολὺν χρόνον διατρίβων, εἰς ὁποίαν δ᾽ 
ἂν πόλιν ἀφίκῃ, τῶν πολιτῶν πάντων. ἥττων ὧν καὶ 

τοιοῦτος οἵοις μάλιστα ἐπιτέϑενται οὗ βουλόμενον ἀδι- 

κεῦν, ὅμως διὰ τὸ ξένος εἶναι οὐκ ἂν οἷἶει ἀδικηϑῆναι; 

ἡ διότι αἵ πόλεις σοι κηρύττουσιν ἀσφάλειαν καὶ προσ-- 
᾿τόντι καὶ ἀπιόντι, θαρρεῖς; ἢ διότι καὶ δοῦλος ἂν οἶξι 
᾿ τοιοῦτος εἶναι οἷος μηδενὶ δεσπότῃ λυσιτελεῖν; τίς γὰρ 
ἂν ἐϑέλοι ἄνϑρωπον ἐν οἰκία ἔχευν πονεῖν μὲν μηδὲν 
ἐθέλοντα, τῇ δὲ πολυτελεστάτῃ διαίτῃ χαίροντα; σκε--16 Ὁ 
 ψώμεϑα δὲ καὶ τοῦτο, πῶς οὗ δεσπόται τοῖς τοιούτοις ΐ 
᾿οἰχέταις χρῶνται. ἀρα οὐ τὴν μὲν λαγνείαν αὐτῶν 
τῷ λιμῷ σωφφονίζουσι;: κλέπτειν δὲ κωλύουσιν ἀπο- ΝΣ 
᾿κλήοντες ὅϑεν ἂν τι λαβεῖν ἢ; τοῦ δὲ δραπετεύεξυν. ΠΣ 
δεσμοῖς ἀπείργουσι; τὴν ἀργίαν δὲ πληγαῖς ἐξαναγκα-- 

ξουσιν; ἢ σὺ πῶς ποιεῖς, ὅταν τῶν οἰκετῶν τίνα τοι-- ᾿ “π΄ Π΄ 
οὔτον ὁ ὄντα καταμανϑάνῃς: Κολάξω, ἐφή; πᾶσι κακοῖς. 17 παν 

ἕως ἂν δουλεύειν ἀ ἀναγκάσω. ἀλλὰ γάρ, ὦ “Σώκρατες, ΘΠ : Ὁ 
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οἵ εἰς τὴν βασιλικὴν τέχνην παιδευόμενοι, ἣν δο- 
κεῖς μοι. σὺ νομίξειν εὐδαιμονίαν εἶναι; τί διαφέ- 
ρουσι τῶν ἐξ ἀνάγκης κακοπαϑούντων, εἴ γε πεινή- 
σουσι καὶ διψήσουσι καὶ διγώσουσι καὶ ἀγρυπνήσουσι 

18 καὶ τἄλλα πάντα μοχϑήσουσιν ἑκόντες; Τί δέ, ὦ 
᾿Ζρίστιππε. ὁ Σωκράτης ἔφη, οὐ δοκεῖ σοι τῶν του- 
οὕτων διαφέρειν τὰ ἑκούσια τῶν ἀκουσίων, ἢ ὃ μὲν 
ἑκὼν πεινῶν φάγοι ἂν ὁπότε βούλοιτο καὶ ὃ ἕχὼν 
διψῶν πίοι καὶ τἄλλα ὡσαύτως. τῷ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
ταῦτα πάσχοντι οὐκ ἔξεστιν ὁπόταν βούληται παύε- 
σϑαι; ἔπειτα ὁ μὲν ἑκουσίως ταλαιπωρῶν ἐπ᾽ ἀγαϑῇ 
ἑλπέδι πονῶν εὐφραίνεται; οἷον οἵ τὰ ϑηρία ϑηρῶν- 

19 1: ἐλπέδι τοῦ λήψεσθαι ἡδέως μοχϑοῦσι. καὶ τὰ 

μὲν τοιαῦτα ὦὧϑλα τῶν πόνων μικροῦ τινος ἄξιά. 
ἐστι τοὺς δὲ πονοῦντας ἵνα φίλους ἀγαϑοὺς κτή- 
σωνται; ἢ ὅπως ἐχϑροὺς χειρώσονται, ἢ ἵνα δυνατοὶ 
γενοίξνοι καὶ τοῖς σωμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς καὶ τον 

ἑαυτῶν οἶκον καλῶς οἰκῶσι καὶ τοὺς φέλους εὖ ποι- 

σι καὶ τὴν πατρίδα εὐεργετῶσι., πῶς οὐκ οἴεσϑαι 
χρὴ τούτους καὶ πονεῖν ἡδέως εἰς τὰ τοιαῦτα καὶ 
ξῆν εὐφραινομένους, ἀγαμένους μὲν ἑαυτούς, ἐπαι- 

9 νουμένους δὲ καὶ ξηλουμένους ὑπὸ τῶν ἄλλων; ἔτι 
δὲ αἵ μὲν ῥαδιουργίαι καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναὶ 
οὔτε σώματι εὐεξίαν ἵκαναί εἰσιν ἐνεργάξεσθαι, ὥς 
φασιν οὗ γυμνασταί, οὔτε ψυχῇ" ἐπιστήμην ἀξιόλο- ᾿ 
γον οὐδεμίαν ἐμποιοῦσιν, αἵ δὲ διὰ καρτερίας ἐπι- 
μέλειαι τῶν καλῶν τε κἀγαϑῶν ἔργων ἐξικνεῖσϑαι 
ποιοῦσιν, ὡς φασιν οἵ ἀγαϑοὶ ἄνδρες. λέγει δέπου ὦ 
καὶ Ἡσίοδος, 
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Τὴν μὲν γὰρ κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἐλέσϑαι 
ῥηιδίως" λείη μὲν ὁδός, μάλα δ᾽ ἐγγύϑι ναίει. , 
τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν 
ἀϑάνατοι" μακρὸς δὲ καὶ ὄρϑιος οἶμος ἐς αὐτὴν 
καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηαι, 
ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. 

ἀκα δὲ χαὶ Ἐπίχαρμος ἐν τῷδε" 
Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγαϑ᾽ οἵ ϑεοί. 

καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ φησίν, 

Ὦ, πονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μῶσο, μὴ τὰ σκλήρ' ἔχῃς. Ϊ 
καὶ Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ ὶ 
περὶ Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, 
ὡσαύτως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέ- 
γῶν. ὅσα ἐγὼ μέμνημαι. φησὶ γὰρ Ἡρακλέ ἕα, ἐπεὶ ἐκ 

 σπαΐίδων εἰς ἥβην ὡρμᾶτο, ἐν ἢ οἵ νέοι ἤδη αὐτοκρά- 

τορὲς γιγνόμενοι δηλοῦσιν εἴτε τὴν δι ἀρετῆς ὁδὸν 
τρέψονται ἐπὶ τὸν βίον εἴτε τὴν διὰ κακίας, ἐξελϑόντα 
εἰς ἡσυχίαν καϑῆσϑαι ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν 
τράπηται᾽ καὶ φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι 22 
μεγάλας, τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευϑέ- 
ριον φύσει, κεκοσμημένην τὸ μὲν χρώμα καϑαρειότητι, 
τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ. τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ, ἐσϑῆτι 
δὲ λευκῇ, τὴν δ᾽ ἑτέραν τεϑραμμένην μὲν εἰς πολυ-- 
σαρπίων τε καὶ ἁπαλότητα, κεκαλλωπισμένην δὲ τὸ 

μὲν χρῶμα ὥστε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυϑροτέραν τοῦ 
ὄντος δοκεῖν φαίνεσϑαι, τὸ δὲ σχῆμα ὥστε δοκεῖν 
ὀρϑοτέραν τῆς φύσεως εἶναι, τὰ δὲ ὄμματα ἔχειν ἀνα-- 
πεπταμένα, ἐσϑῆτα δὲ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ἡ ὥρα δια- 
λάμποι: κατασκοπεῖσϑαι δὲ ϑαμὰ ἑαυτήν. ἐπισκοπεῖν 

ὃὲ καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν ϑεᾶται, πολλάκις δὲ καὶ εἰς 

τὴν ἑαυτῆς σκιὰν ἀποβλέπειν. ὡς δ᾽ ἐγένοντο πλη-- 28 
σιαίτερον τοῦ Ἡρακλέους, τὴν μὲν πρόσϑεν ῥηϑεῖσαν 



τὰ 
μν 

Ψ 

94 βιώσει. πρῶτον μὲν γὰρ οὐ πολέμων οὐδὲ πραγμάτω: 

. 97 σοῦντές μὲ ὑποχοριξζόμενοι ὀνομάξουσι Κακίαν. καὶ 
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ἐέναι τὸν αὐτὸν τρόπον. τὴν δ᾽ ἑτέραν φϑάσαι βου 
Ἶ λομένην προσδραμεῖν τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ΠΝ Ὁρῶ 68. 38 Σ 

ὦ Ἡράκλεις, ἀποροῦντα ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τᾷ 
τράπῃ. ἐὰν οὐν ἐμὲ φίλην ποιήσῃ τὴν ἡδίστην τε 
καὶ ῥάστην ὁδὸν ἄξω σε, καὶ τῶν μὲν τερπνῶν οὐ- 

δενὸς ἄγευστος ἔσει, τῶν δὲ χαλεπῶν ἄπειρος δια- 

φροντιεῖς, ἀλλὰ σκοπούμενος διοίσει τί ἂν κεχαρισμέ- 
ψοὸν ἢ σιτίον ἢ ποτὸν εὕροις, ἢ τί ἂν ἰδὼν ἢ ἀκούσας. 
τερῳφϑείης, ἢ τίνων ἂν ὀσφραινόμενος ἢ ἁπτόμενος 
ἡσϑείης. τίσι δὲ παιδικοῖς ὁμιλῶν μάλιστ᾽ ἂν εὖ- 
φρανϑείης; καὶ πῶς ἂν μαλακώτατα καϑεύδοις, καὶ 

95 πῶς ἂν ἀπονώτατα τούτων πάντων τυγχάνοις. ἐὰν δὲ 
ποτὲ γένηταί τις ὑποψία σπάνεως ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, 
οὐ φόβος μή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πονοῦντα καὶ ταλαιπῶ- 
ροῦντα τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ ταῦτα πορίξεσϑαι, ἀλλ᾽ 

οἷς ἂν οἵ ἄλλοι ἐργάξωνται. τούτοις σὺ χρήσει, οὐ- 
δενὸς ἀπεχόμενος ὅϑεν ἂν δυνατὸν ἢ τι κερδᾶναι. 
πανταχόϑεν γὰρ ὠφελεῖσθαι τοῖς ἐμοὶ συνοῦσιν ἐξου-- 

26 σίαν ἐγὼ παφέχω. καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀκούσας ταῦτα, Ε 
0) γύναι, ἔφη, ὄνομα δὲ σοι τί ἐστιν; ἡ δέ, Οἵ μὲν " 

ἐμοὶ φίλοι, ἔφη, καλοῦσί μὲ Εὐδαιμονίαν, οἵ δὲ μι- 

ἐν τούτῳ ἡ ἕτέρα γυνὴ προσελθοῦσα εἶπε, Καὶ ἐγὼ 
ἥκω πρὸς σέ, ὦ Ἡράκλεις. εἰδυῖα τοὺς γεννήσαντας 
σὲ καὶ τὴν φύσιν τὴν σὴν ἐν τῇ παιδείᾳ καταμαϑοῦσα. 
ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο, σφόδρ᾽ 
ἄν σε τῶν καλῶν καὶ σεμνῶν ἀγαϑὸν ἐργάτην γενέ- 
σϑαι καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ ἐντιμοτέραν καὶ ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς 

διαπρεπεστέραν φανῆναι. οὐκ ἐξαπατήσω δέ σε προ- 
οἰμῖοις ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ἧπερ οἱ ϑεοὶ διέϑεσαν τὰ ὄντα 

28 διηγήσομαι 'μετ᾽ ἀληϑείας. τῶν γὰρ ὄντων ἀγαϑῶν 
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τ χαὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας θεοὶ δι-- 

δόασιν ἀνθρώποις. ἀλλ᾽ εἴτε τοὺς ϑεοὺς ἵλεως εἶναί 

σοι βούλει, ϑεραπευτέον τοὺς ϑεούς, εἴτε ὑπὸ φίλων 

ἐθέλεις ἀγαπᾶσϑαι, τοὺς φίλους εὐεργετητέον, εἴτε 
ὑπό τινος πόλεως ἐπιϑυμεῖς τιμᾶσϑαι, τὴν πόλιν ὥφε- 

λητέον, εἴτε ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀξιοῖς ἐπ᾽ ἀρετῇ. 

ϑαυμάξεσϑαι, τὴν Ελλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν. εἴτξ 
γῆν βούλει σοι καρποὺς ἀφϑόνους φέρειν, τὴν γῆν 
ϑεραπευτέον, εἴτε ἀπὸ βοσκημάτων οἴει δεῖν πλουτί- 
ξεσϑαι, τῶν βοσκημάτων ἐπιμελητέον, εἴτε διὰ πολέ- 
μου ὁρμᾷς αὔξεσϑαι καὶ βούλει δύνασϑαι τούς τε 
φίλους ἐλευθεροῦν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς χειροῦσϑαι,. τὰς 

πολεμικὰς τέχνας αὐτάς τὲ παρὰ τῶν ἐπισταμένων (α-- 
ὅϑητέον καὶ ὅπως αὐταῖς δεῖ χρῆσϑαι ἀσκητέον᾽ εἰ δὲ 
καὶ τῷ σώματι βούλει δυνατὸς εἶναι, τῇ γνώμῃ ὑπη-- 
ρετεῖν ἐϑιστέον τὸ σῶμα καὶ γυμναστέον πόνοις 
χαὶ ἱδρῶτι. καὶ ἡ Κακία ὑπολαβοῦσα εἶπεν, ὡς φησι 9 
Πρόδικος, Ἐννοεῖς, ὦ Ἡράκλεις, ὡς χαλεπὴν καὶ μα- 
κρὰν ὁδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας ἡ γυνή δοι αὕτη διη-- 
γεῖται; ἐγὼ δὲ ῥαδίαν καὶ βραχεῖαν οδὸν ἐπὶ τὴν 

᾿ εὐδαιμονίαν ἄξω σε. καὶ ἡ ̓ Δρετὴ εἶπεν, Ὁ, τλῆμον, 80 
᾿ τί, δὲ σὺ ἄγαϑ ὸὁν ἔχεις; ἢ τί ἡδὺ οἶσϑα μηδὲν τούτων 
ἕνεκα πράττειν ἐθέλουσα; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων 
 ἐπιϑυμίαν ἀναμένεις. ἀλλὰ πρὶν ἐπιϑυμῆσαν πάντων 
᾿ ἐμπίμπλασαι, πρὶν μὲν πεινῆν ἐσϑίουσα, πρὶν δὲ διψῆν 

πίνουσα, καὶ ἵνα μὲν ἡδέως φάγῃς, ὀψοποιοὺς μηχα- 
νωμένη, ἵνα δὲ ἡδέως πίῃς. οἴνους τὲ πολυτελεῖς 
 παρασκεύυάαξει καὶ τοῦ ϑέρους χιόνα περυϑέουσα ξητεῖς, 
ἵνα δὲ καϑυπνώσῃς ἡδέως, οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς 

 μαλακᾶς, ἀλλὰ καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὑπόβαϑρα ταῖς 

᾿χλίχαις παρασκευάξει: οὐ γὰρ διὰ τὸ πονεῖν, ἀλλὰ 
διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὅ,τι ποιῇς ὕπνου ἀεϑερεῖς. τὰ 

ε “΄ 



πο πΠτ εὐ ὃ 
49 18. ΟΡ ἢ 

ν᾿ δ᾽ ἀφροδίσια πρὸ τοῦ δεῖσϑαι ἀναγκάξεις, πάντα μη΄ 
χανωμένη. καὶ γυναιξὶ τοῖς ἀνδράσι χρωμένη" οὕτω 
γὰρ παιδεύεις τοὺς σεαυτῆς, φίλους, τῆς μὲν νυκτὸς 

ὑβρίζουσα,. τῆς δ᾽ ἡμέρας τὸ χρησιμώτατον κατακου- 
81 μίξουσα. ἀϑάνατος δὲ οὖσα ἐκ ϑεῶν μὲν ἀπέρριψαι;, 

ἘΝ ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων ἀγαϑῶν ἀτιμάξει" τοῦ δὲ πάντων 
ἡἠδίστου ἀκούσματος, ἐπαίνου σεαυτῆς, ἀνήκοος εἶ, 
καὶ τοῦ πάντων ἡδίστου ϑεάματος ἀϑέατος " οὐδὲν 
γὰρ πώποτε σεαυτῆς ἔργον καλὸν τεϑέασαι. τίς δ᾽ 
ἄν σοι λεγούσῃ τι πιστεύσειε; τίς δ᾽ ἂν δεομένῃ τινὸς 
ἐπαρκέσειεν ; ἢ τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ ϑιάσου 

τολμήσειεν εἶναι; οἵ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν ἀδύ- 
νατοί εἰσι. πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι ταῖς ψυχαῖς ἀνό-- 

β ητοι, ἀπόνως μὲν λιπαροὶ διὰ νεότητος φερόμενοι, 
Σ" ἐπιπόνως δὲ αὐχμηροὶ διὰ γήρως περῶντες, τοῖς μὲν 

πεπραγμένοις αἰσχυνόμενοι. τοῖς δὲ πραττομένοις βα-- 
ρυνόμενοι, τὰ μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαδραμόντες, 

82 τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποϑέμενοι. ἐγὼ δὲ σύν-- 
εἰμι μὲν ϑεοῖς. σύνειμι δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαϑοῖς " 
ἔργον δὲ καλὸν οὔτε θεῖον οὔτ᾽ ἀνθρώπινον χωρὶς 
ἐμοῦ γίγνεται. τιμῶμαι δὲ μάλιστα πάντων καὶ παρὰ 
ϑεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις οἷς προσήκει, ἀγαπητὴ μὲν 
συνεργὸς τεχνίταις, πιστὴ δὲ φύλαξ οἴκων δεσπόταις, 
εὐμενὴς δὲ παραστάτις οἰχέταις, ἀγαϑὴ δὲ συλλήπτρια 
τῶν ἐν εἰρήνῃ πόνων, βεβαία δὲ τῶν ἐν πολέμῳ σύμ-- 

88 μαχος ἔργων. ἀρίστη δὲ φιλίας κοινωνός. ἔστι δὲ τοῖς 
μὲν ἐμοῖς φίλοις ἡδεῖα μὲν καὶ ἀπράγμων σίτων καὶ 
ποτῶν ἀπόλαυσις: ἀνέχονται γὰρ ἕως ἂν ἐπυιϑυμή-- 
σωσιν αὐτῶν. ὕπνος δ᾽ αὐτοῖς πάρεστιν ἡδίων ἢ τοῖς 
ἀμόχϑοις, καὶ οὔτε ἀπολείποντες αὐτὸν ἄχϑονται οὔτε 
δια τοῦτον μεϑιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν. καὶ οἵ μὲν 
νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἵ δὲ 
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ΠΩ 2 , 3 κ ι ΤῸ) ς - , 8 κ. 
ὅσῳ ἂν τις μείζω ἀγαϑὰ παϑὼν μὴ ἀποδιδῷ χαριν, ΤΣ: 

Γ. ολπ  : 

“γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται, καὶ ἡδέως 
πον -Ὕ δ 5 κ 

“μὲν τῶν παλαιῶν πράξεων μέμνηνται, εὖ δὲ τὰς παρ- 
οὔσας ἥδονται πράττοντες, δι᾽ ἐμὲ φίλοι μὲν ϑεοῖς 
τ ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις, τίμιοι δὲ. πατρίσιν. ὅταν 

ἔλϑῃ τὸ πεπρωμένον τέλος; οὐ μετὰ λήϑης ἄτιμοι τῷ 

κεῖνται, ἀλλὰ μετὰ μνήμης 1 τὸν ἀεὶ χρόνον ὑμνούμενοι 

ϑαλλουσι. τοιαῦτά σοι. ὦ παῖ τοκέων ἀγαϑῶν Ἡρά- 

κλεις, ἔξεστι διαπονησαμένῳ τὴν μακαριστοτάτην εὖ-- 

δαιμονίαν κεκτῆσϑαι. οὕτω πὼς διώκει Πρόδικος τὴν 84 
ὑπ᾽ ᾿Ζρετῆς Ἡρακλέους παίδευσιν: ἐκόσμησε μέντοι 
τὰς γνώμας ἔτι μεγαλειοτέροις ῥήμασιν ἢ ἐγὼ νῦν. 

2 [5 3 , 
σοὶ δ᾽ οὖν ἄξιον, οὐ ᾿ἡφίστιππε, τούτων ἐνθυμουμένῳ. 
πειρᾶσϑαί τι καὶ τῶν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ 
βίου φροντέζξειν. 

«ἰσϑόμενος δέ ποτε “ἀμπροκλέα τὸν πρεσβύτα-1. 

τον υἱὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν μητέρα χαλεπαίνοντα, Εἰπέ 

μου, ἔφη, ὦ παῖ, οἶσϑά τινας ἀνθρώπους ἀχαρίστους 

«αλουμένους; Καὶ μάλα, ἔφη ὁ νεανίσκος. Κατα- 

μεμάϑηκας οὖν τοὺς τί ποιοῦντας τοὔνομα τοῦτ᾽ 
ἀποκαλοῦσιν; Ἔγωγ᾽, ἔφη" τοὺς γὰρ εὖ παϑόντας, 
ὅτον δυνάμενοι χάριν ἀποδοῦναι μὴ ἀποδῶσιν, ἀχα- 
οίστους καλοῦσιν. Οὐκοῦν δοκοῦσί σοι ἐν τοῖς ἀδί- 
κοις καταλογίξεσϑαι τοὺς ἀχαρίστους; Ἔμοιγε, ἔφη. 
Ἤδη δέποτ᾽ ἐσκέψω εἰ ἄρα, ὥσπερ τὸ ἀνδραποδίζεσθαι 
τοὺς μὲν φίλους ἄδικον εἶναι δοκεῖ. τοὺς δὲ πολεμίους 

Ὰ δέ [ Ἁ ΟΣ Ὁ ππταρν ᾿ ἣ Ὰ , 
ἔκαιον, ουτῶ καὶ τὸ ἀχαριστεῖν προς μὲν τους φίλους 

2 Ψ΄ Ἁ Ἁ 

ἄδικόν ἐστι, πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους δίκαιον; Καὶ μάλα. 
ἔφη καὶ δοκεῖ μοι, ὑφ᾽ οὗ ἄν τις εὖ παϑὼν εἴτε φί- 
λοῦυ εἴτε πολεμίου μὴ πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι. ἄδι- 

5 3 - ΕΝ τὸ ἐετς 2: -Ὁ , 
κος εἶναι. Οὐκοῦν, εἴ γ᾽ ουτῶς ἔχει τοῦτο, εἰλικρινῆς ὃ 
τις ἂν εἴη ἀδικία ἡ ἀχαριστία; συνωμολόγει. Οὐκοῦν ἘΠῚ 



44  ΕΥ Ι ἌΡ. 

τοσούτῳ ἀδικώτερος ἂν δίη: : συνέφη καὶ τοῦτο. Τίνας ' 

οὖν, ἐφή; ὑπὸ τίνων δὕροιμεν. ἂν μείζω δὐηργετη- 

μένους ἢ παῖδας ὑπὸ γονέων ; οὖς οἵ γονῆς ἐκ μὲν οὐκ 
ὄντων ἐποίησαν εἶναι, τοσαῦτα δὲ καλὰ ἰδεῦν καὶ 

“ 3 »Ἡ “ωῳ Ω, “ ᾿ Π ἜΚ τοσούτων ἀγαϑῶν μετασχεῖν ὅσα οἱ ϑεοὶ παρέχουσι, 
τοῖς ἀνθρώποις" ἃ δὴ καὶ οὕτως ἡμῖν δοκεῖ παντὸς 
ἄξια εἶναι ὥστε πάντες τὸ καταλιπεῖν αὐτὰ πάντων 
μάλιστα φεύγομεν᾽ καὶ αἵ πόλεις ἐπὶ τοῖς μεγίστοις 
9 ’ὔ ΄ Ἷ 7 ς Ὑ. Ἵν 

ἀδικήμασι ξημίαν ϑάνατον πεποιήκασιν, ὡς οὐκ ἂν 

ά μείζονος κακοῦ φόβῳ τὴν ἀδικόέαν παύσαντες. “καὶ μὴν 
3 - 2 ,ὕ ΟΥ̓ Ὡς Ν 2 Ὶ 

οὐ τῶν γε ἀφροδισίων ἕνεκα παιδοποιεῖσθαι τοὺς ἀν- 
"Δ ῳ “2 9 ἣ Ἥ - 3 

ϑρώπους ἐπ πη τι ἔπει τούτου γε τῶν ἀπολυ- 
σόντων μεσταὶ μὲν αἱ ὁδοί, μεστὰ δὲ τὰ οἰκήματα. 

φανεροὶ δ᾽ ἐσμὲν καὶ σκοπούμενοι ἐξ ὁποίων ἂν γυ- 
ναινκῶν βέλτιστα ἡμῖν τέκνα γένοιτο, αἷς συνελθόντες 

ὅ τεχνοποιούμεϑα. καὶ ὁ μέν γε ἀνὴρ τήν τε συντδκνο-- 
ποιήσουσαν ἑαυτῷ τρέφει καὶ τοῖς μέλλουσιν ἔσεσϑαι 
παισὶ προπαρασκξδυάξει πάντα ὅσα ἂν οἴηται συνοίσειν 
αὐτοῖς πρὸς τὸν βίον, καὶ ταῦτα ὡς ἂν δύνηται πλεῖ- 
στα ἡ δὲ γυνὴ ὑποδεξαμένη τε φέρεν τὸ φορτίον 
τοῦτο. βαρνυνομένη τε καὶ κινδυνεύουσα περὶ τοῦ βίου, 
καὶ μεταδιδοῦσα τῆς τροφῆς ἡ καὶ αὐτὴ τρέφεται, καὶ 
σὺν πολλῷ πόνῳ διενεγκοῦσα καὶ τεκοῦσα τρέφει τὲ 
καὶ ἐπιμέλεται οὔτε προπεπονϑυῖα οὐδὲν ἀγαϑὸν 
οὔτε γιγνῶσκον τὸ βρέφος ὑφ᾽ ὅτου εὖ πάσχει, οὐδὲ 
σημαίνευν δυνάμενον ὅτου ὙΤΩΣ ἀλλ᾽ αὐτὴ στοχα- 

ξομένη τά τε συμφέροντα καὶ τὰ κεχαρισμένα πειρᾶται 
ἐκπληροῦν, καὶ τρέφει πολὺν χρόνον καὶ ἡμέρας καὶ 
νυχτὸς ὑπομένουσα πονεῖν, οὐκ εἰδυῖα εἴτινα τούτων 

θ χάριν ἀπολήψεται. καὶ οὐκ ἀρκεῖ ϑρέψαι μόνον, ἀλλὰ 
9, - ἀρ 

καὶ ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἶναν οἱ παῖδες μανϑάνειν 
Ὗ 4] ὃ μ᾿ 9 Ἁ Π] δ “- 3 Ἁ ᾿ Α 

τι. ἃ μὲν ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν οἵ γονης ἀγαϑαὰ πρὸς τὸν 



Μ" 

μ᾿. ΡΓΣΓῪ 

τατον πρφῖνς ὅδ εῦμν ἯΥΣ 
ΕΑΝ . 

ΦΑΝ Ὑον ΨΕ Ὑ Ὅ7. ΔΣ τὶ 

ΤΉ ἘΡΕΎΤΤᾺ 

ἔφη ὁ Σωκράτης, οἴει ταύτῃ [δυσάνεκτα]καὶ τ ΠΤ 

ἔσει, καὶ πρὸς τούτοις πολλὰ τοῖς ϑεοῖς εὐχομένην γε 

118. 1. ΟὟ. πν ὰ 45 

᾿ βίον διδάσκουσιν. ἃ δ᾽ ἂν οἴωνται ἄλλον ἱκανώτερον ἫΝ 

εἶναι διδάξαι, εὐ Π πρὸς τοῦτον δαπανῶντες, καὶ 

ἐπιμέλονται πάντα ποιοῦντες ὕπως οὗ παῖδες αὐτοῖς 

γένωνται ὡς δυνατὸν ΠΤ στον πρὸς ταῦτα ὁ νξανί- ἴ 

ὅκος εἶπεν, ̓ 4λλά τοι εἰ καὶ πάντα ταῦ τα πεποίηκε καὶ 

ἄλλα τούτων πολλαπλάσια; οὐδεὺς ἂν δύναιτο αὐτῆς 

ἀνασχέσϑαι τὴν χαλεπότητα. καὶ ὁ Σωκράτης. Π|6- 

τερο δέ, ἔφη, οἴξι ϑηρίου ἀγριότητα. δυσφορωτέραν 

εἶναι ἢ μητρόθ; Ἐγὼ μὲν οἶμαι; ἔφη; μητρὸς τῆς 

γε τοιαύτης. Ἤδη πώποτε οὖν ἢ δακοῦσα κακὸν 
τί σοι ἔδωκεν ἢ λακτίσασα, οἷα ὑπὸ ϑηρίων ἤδη 
πολλοὶ ἔπαϑον; ᾿᾽4λλὰ νὴ 4, ἔφη. λέγει ἃ οὐκ ἄν 8 
τις ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο ἀκοῦσαι. Σὺ δὲ πόδα, 

καὶ τοῖς ἔργοις ἐκ παιδίου δυσκολαίνων καὶ ἡμέρας 
᾿χαὶ νυχτὸς πράγματα παρασχεῖν. πόσα δὲ λυπῆσαι 

ς 2 4 2 3 

κάμνων; ᾿4λλ᾽ οὐδεπώποτε αὐτήν, ἔφη. οὔτ᾽ εἶπα 
ΡΥ ΔυΣ 3. Ὁ. Ἐπὴν 2 ολ ἜΑΡ δι Ὁ Ή Ἷ ΕΓ Ο ΤΣ 3) 

“οὔτ᾽ ἐποίησα οὐδὲν ἐφ ῷ ῃσχυνϑή. Τί δ΄; οἶξι, ἔφη.9 
᾿ ᾿ 77 5 ’ὔ 4 ε ι ἌἜβ 

, χαλεπώτερον εἶναί σον ἀκούειν ὧν αὑτῇ λέγει ἡ τοῖς 
ἷν - Ω 2 - , 2, 7. ι 
ὑποκριταῖς. οταν ἕν ταῖς τραγῳδίαις ἀλλήλους τὰ 
"ΕΣ [ 2 2 5 2 ᾿ 3 “, Ξι 
ἔσχατα λέγωσιν; 41λλ., οἶμαι, ἐπειδὴ οὐκ οἴονται τῶν ᾿ 

αν »ὕ Ὁ το ΑΝ ἢ ͵ Ἶ 
᾿λεγοντῶν οὔτε᾽ τὸν ἐλέγχοντα ἐλέγχειν ἵνα ξημιώσῃ 

93 ᾿ -»"ὝὝ 3 ΄ ; , 

οὔτε τὸν ἀπειλοῦντα ἀπειλεῖν ἵνα κακὸν τι ποιήσῃ, 
ῥᾳδίως φέρουσι: Σὺ δ᾽ εὖ εἰδὼς ὅτι ἃ λέγει σοι ἡ 

2 ΄ 3 Χ ν , " 

μήτηρ οὐ μόνον οὐδὲν κακὸν νοοῦσα λέγει. ἀλλὰ καὶ 
; βουλομένη σοι ἀγαϑὰ εἶναι ὅσα οὐδενὶ ἄλλῳ. χαλε- 

-παίνεις; ἢ Ψομίξειβ κακόνουν τὴν μητέρα σοι εἶναι; 

Οὐ δῆτα, ἔφη. τοῦτό 78 οὐκ οἶμαι. καὶ ὁ Σωκρά- 10 

τής; Οὐκοῦν, ἔφη; σὺ ταύτην, εὔνουν τέ σοι οὖσαν 

καὶ ἐπιμελομένην ὡς μάλιστα δύναται κάμνοντος ὅπως 

ὑγιανεῖς τὸ καὶ ὅπως τῶν ἐπ μηδενὸς ἐνδεὴς 



υτν : 

46 18. 11. ΟἌΨΕ ΗΝ 

ὑπὲρ σοὺ καὶ εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν, χαλεπὴν εἶναι 
φής; ἐγὼ μὲν οἶμαι; εἰ τοιαύτην μὴ δύνασαι φέρειν. 

1 μητέρα; τάγαϑά ὅε οὐ δύνασϑαι φέρειν. εἰπὲ δὲ 
μοι; ἔφη. πότερον ἄλλον τινὰ οἴει δεῖν ϑεραπεύειν; ἢ 

ῇ παρεσκεύασαι μηδενὶ ἀνθρώπων πειρᾶσϑαι ἀρέ- 

ὄκειν μηδὲ πείϑεσϑαι μήτε στρατηγῷ μήτε ἄλλῳ ἄρ- 
12 χοντι; Ναὶ μὰ ΖΔ ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκρά- 

της; καὶ τῷ γϑέτονι βούλει σὺ ἀρέσκειν, ἵνα σοι καὶ 
πῦρ ἐναύῃ. ὅταν τούτου δέῃ, καὶ ἀγαϑοῦ τέ σοι γίγνη- 
ται συλλήπτωρ κἂν τι σφαλλόμενος τύχῃς. εὐνοϊκῶς 
ἐγγύϑεν βοηϑῇ σοι; Ἔγωγε, ἔφη. Τί δέ; συνοδοι-- 
πόφον ἢ σύμπλουν. ἢ εἴ’ τῷ ἄλλῳ ἐντυγχάνοις, οὐδὲν 
ἄν σοι διαφέρον φίλον ἡ ἐχϑρὸν γενέσϑαι, ἢ καὶ τῆς 

παρὰ τούτων εὐνοίας οἶει δεῖν ἐπιμέλεσθαι: Ἔγωγε, 

18 ἔφη. Εἶτα τούτων μὲν ἐπιμέλεσϑαι παρεσκεύασαι, 

εἰς δὲ μητέρα τὴν πάντων μάλιστά σε φιλοῦσαν οὔκ 
ἴέ . , 2 3 3. 16) τς , "ὔ 
εὖ δεῖν ϑεραπεύειν; οὐκ οἰσϑ' οτι καὶ ἡ πόλις αἀλλης 

μὲν ἀχαριστίας οὐδεμιᾶς ἐπιμέλεται οὐδὲ δικάζξει, 
ἀλλὰ πε θθου τοὺς εὖ πεπονϑύότας χάριν οὐκ ἂποδι-- 

δόντας, ἐὰν δέτις γονέας μὴ ϑεραπεύη, τούτῳ δίκην 
΄, Α 9 ’ 9 τ ΨΜ - 

τὲ ἐπιτίϑησι καὶ ἀποδοκιμαάξουσα οὐκ ἑᾷ ἀρχειν τοῦ-- 
τον. ὡς οὔτε ἂν τὰ ἱερὰ εὐσεβῶς ϑυόμενα ὑπὲρ τῆς 
πόλεως τούτου ϑύοντος οὔτε ἄλλο καλῶς καὶ δικαίως 

οὐδὲν ἂν τούτου πράξαντος; καὶ νὴ Ζία ἐάν τις τῶν 
γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μὴ κοσμῇ. καὶ 
τοῦτο ἐξετάξει ἡ πόλις ἕν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμα- 

“4 σίαις. σὺ οὐν, ὦ τ ἐὰν σωφρονῆς. τοὺς μὲν ϑεοὺς 

παφαιτήσει συγγνώμονάς σον εἷναι, εἴ τι παρημέληκας 
τῆς μητρός, μή σε καὶ οὗτοι νομίσαντες ἀχάριστον 
εἶναι οὐκ ἐθελήσωσιν εὖ ποιεῖν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους 
φυλάξει μή σε αἰσθόμενοι τῶν γονέων ἀμελοῦντα 
παντὲς ἀτιμάσωσιν, εἶτα ἔν ἐρημία φίλων ἀναφα-- 



ἪὭ 
: 

Ἴ 
- 

; 

118. Π. 6 Ρ. Π΄ 1. ἜΗΝ 

νῇς. εἰ γάρ δὲ ὑπολ ἰάβοιεν πρὸς τοὺς γονέας ἀχάρυ- 

στον εἶναι. οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σὲ ποιήσας χάριν 
ἀπολήψεσϑαι. 

᾿ς Χαιρεφῶντα δέ ποτε καὶ Χαιρεκράτη: ἀδελφῶ ΠΙ 
μὲν ὄντε ἀλλήλοιν, ἑαυτῷ δὲ γνωρίμω, αἰσϑόμενος 
διαφερομένω, ἰδὼν τὸν Χαιρεκράτη, Εἰπέ μοι. ἔφη. 
ὦ Χαιρέκρατες. οὐ δήπου καὶ σὺ εἶ τῶν τοιούτων ἀν-- 
ϑρώπων οἱ χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελ- 
φόν; καὶ ταῦτα τῶν μὲν ἀφρόνων ὄντων, τοῦ δὲ 
φρονίμου. καὶ τῶν μὲν βοηϑείας δεομένων, τοῦ δὲ 
βοηϑεῖν δυναμένου . καὶ πρὸς τούτοις τῶν μὲν πλειο-- 

νῶν ὑπαρχόντων, τοῦ δὲ ἕνός. ϑαυμαστὸν δὲ καὶ 2 
τοῦτο, εἴ τις τοὺς μὲν ἀδελφοὺς ξημίαν ἡγεῖται. ὅτι 
οὐ καὶ τὰ τῶν ἀδελφῶν κέκτηται, τοὺς δὲ πολίτας οὐχ 
ἡγεῖται ξημίαν, ὅτι οὐ καὶ τὰ τῶν πολιτῶν ἔχει, ἀλλ᾽ 
ἐνταῦϑα μὲν δύναται λογίξεσϑαι ὅτι κρεῖττον σὺν 

τ -“" 3 »" 3 τ 3) Ἃ ΄ 
πολλοῖς οἰκοῦντα ἀσφαλῶς ταρκουνταὰ ἔχειν ἡ μόνον 

διαιτώμενον τὰ τῶν πολιτῶν ἐπικινδύνως πάντα κε-- 
χτῆσϑαι, ἐπὶ δὲ τῶν ἀδελφῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγνοοῦσι. 

Ἶ ᾿ " ᾿ δ , ἢ - δ᾽ ᾿ 
᾿ς καὶ οἶκξτας μὲν οἵ δυνάμενοι ὠνοῦνται, ἵνα συνεργοῦυς 8 
ν᾿ 

ἔχωσι, καὶ φίλους κτῶνται. ὡς βοηϑῶν δεόμενοι, τῶν 

δ᾽ ἀδελφῶν ἀμελοῦσιν, ὥσπερ ἔκ πολιτῶν μὲν γιγνο- 
μένους φίλους εξ ἀδελφῶν δὲ οὐ γιψνομένους. καὶ 4 
“μὴν πρὸς φιλίαν μέγα μὲν ὑπάρχει τὸ ἐκ τῶν αὖὐ- 
᾿τῶν φῦναι, μέγα δὲ τὸ ὁμοῦ τραφῆναι, ἐπεὶ καὶ 
τοῖς ϑηρίοις ᾿πόϑος τις ἐγγίγνεται τῶν συντρόφων" 

πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι τιμῶσέτε ον 
λον τοὺς συναδέλφους ὄντας τῶν ἀναδέλφων καὶ ἡτ--᾿ 
τον τούτοις ἐπιτίϑενται. καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν, 5 

᾿-.34λλ᾽ εἰ μέν. ὦ “Σώκρατες; μὴ μέγα δἴη τὸ διάφορον, 

ἴσως ἂν δέοι φέρειν τὸν ἀδελφὸν καὶ μὴ μικρῶν ἕνεκα 

φεύγειν" ἀγαϑὸν γάρ, ὥσπερ καὶ σὺ λέγεις, ἀδελ- 



Ἶ 
᾽ 
7 

: 

τς ρον Υ ̓ ΓΙ Ὲ ΡῚ " 
δὰ δ 

ὦ τ 6 ΟἋ δ᾽ τὶ. 

ι “1 τ ὃ ἘΣ εὐ ῖν ΠΝὰ νι  Ή ΝΑ ᾿ ; μον, ἐδ 
705 ὧν Οοἱον Οδιν᾽ Οὐὔὕἵοτὲε ἐΓΕΤΟΣ σαντος ἕνδέξοι καὺν σον 

τὸ ἐναντιώτατον εἴη. τί ἄν τις ἐπιχειροίη τοῖς ̓ἀδυ- 

θνάτοις; καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη. Πότερα δὲ, ῶ Χαιρέκρα- 

τες, οὐδενὶ ἀρέσαι δύναταν Χαιρεφῶν, ὥσπερ οὐδὲ σοί, 
ἢ ἔστιν οἷς καὶ πάνυ ἀρέσκει; ΖΠὰ τοῦτο γάρ τοι. ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, ἄξιον ἐστιν ἐμοὶ μισεῖν αὐτόν, ὅτι ἄλλοις 
μὲν ἀρέσκειν δύναται, ἐμοὶ δὲ ὅπον ἂν παρῇ παν-- 
ταχοῦ καὶ λόγῳ καὶ ἕργῷ ζημία μᾶλλον ἢ ὠφέλεια 

7 ἐστιν. Ἅ4Ὁ᾽ οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης . ὥσπερ ἵππος τῷ 

ἀνεπιστή μονυ μὲν. ἐγχειροῦντι ὃ χρῆσθαι ξημία ἐστίν, ἶ 

οὕτω καὶ ἀδελφός, ὅταν τις αὐτῷ μὴ ἐπιστάμενος ἐγ- 
᾿8δχειρῇ χρῆσϑαι, ξημία ἐστί; ἘΠῚ: δ᾽ ὧν ἐγώ. ἔφη ὁ 

Χαιρεκράτης, ἀνεπιστήμων δίην ἀδελφῷ ἀμ ω Ὁ 

ἐπιστάμενός .γχὲ καὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ ἌΕΡ ΟΕ καὶ εὖ 
ποιεῖν τὸν εὐ ποιοῦντα; τὸν μέντοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ 
πειρώμενον ἐμὲ ἀνιᾶν οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ εὖ λέγειν 

θοῦτ᾽ εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσομαι. καὶ ὁ Σωκρά- 
τῆς ἔφη; Θαυμαστά 78 λέγεις. ὦ Χαιρέκρατες, εἰ 
κύνα μέν, εἴ σοι ἣν ἐπὶ προβάτοις ἐπιτήδειος ὧν καὶ 
τοὺς μὲν ποιμένας ἠσπάξετο, σοὶ δὲ προσιόντι ἐχα- 

λέπαινεν, ἀμελήσας ἂν τοῦ ὀργίζεσϑαν ἐπειρῶ ξὺ 

ποιήσας πραύνειν αὐτόν, τὸν δὲ ἀδελφὸν φὴς μὲν 
μέγα ἂν ἀγαϑὸν εἶναι ὄντα πρὸς σὲ οἷον δεῖ, ἐπίστα.--. 
σϑαι δὲ ὁμολογῶν καὶ εὖ ποιεῖν καὶ εὖ λέγειν οὐκ ἐπι- 

10 χειρεῖς μηχανᾶσϑαι ὅπως δοι ὡς βέλτιστος ἡ. καὶ 

ὁ Χαιρεκράτης, Δέδοικα, ἔφη: ὦ Σώκρατες, μὴ οὐκ 

ἔχω ἐγὼ τοσαύτην σοφίαν ὥστε Χαιρεφῶντα ποιῆσαι ἤν" 
πρὸς ἐμὲ οἷον δεῖ. Καὶ μὴν οὐδέν γε ποικίλον. ἔφη ὁ 

Σωκράτης, οὐδὲ καινὸν δεῖ ἐπ᾽ αὐτόν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
μηχανᾶσϑαι, οἷς δὲ καὶ σὺ ἐπίστασαι αὐτὸς οἶμαι 

11 ἂν αὐτὸν ἁλόντα περὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαί σε. Οὐκ ἂν 
φϑάνοις, ἔφη. λέγωι, εἴ τι ἤσϑησαί μὲ φίλτρον ἐπι- 



ἀν ὙΠ Π ὍΡΑ μα δ  ΈΠ Δ τ ἢ ΠΣ 
ΤΥ ᾿ ᾿ ᾿ ἐ 

τε κι νον τ ἐπα τᾺ8 

᾿στάμενον ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληϑα ἐμαυτόν. “ἐγς δή μους 
ἔφη; εἶ τινα τῶν γνωρίμων βούλοιο κατεργάσασϑαι; 
ὁπότε ϑύοι; καλεῖν σξε ἐπὶ δεῖπνον, τί ἂν ποιοίης; 
Ζῆλον ὕτι κατάρχοιμ᾽ ἂν τοῦ αὐτός. ὅτε ϑύοιμι. κα- 
λεῖν ἐκεῖνον. Εἰ δὲ βούλοιο τῶν φίλων τινὰ προτρέ- 2 
ψασϑαι, ὁπότε ἀποδημοίης, ἐπιμέλεσθαι τῶν σῶν, 
τί ἂν ποιοίης; 4ῆλον ὅτι πρότερος ἂν ἐγχειροίην ἐπι- Ὁ 

᾿ μέλεσϑαι τῶν ἐκείνου, ὁπότε ἀποδημοίη. Εἰ δὲ βού-- 18 
λοιο ξένον πονῆσαι ὑποδέχεσϑαι σεαυτόν, ὁπότε ἔλ-- 
ὅὍοις εἰς τὴν ἐκείνου. τί ἂν ποιοίης: “41λον ὅτι καὶ 

ο΄ τοῦτον πρύτερος ὑποδεχοίμην ἄν, ὁπότε ἔλϑοι᾽ 28ή-- 

Ἣ ναξε᾽ καὶ εἴ 7: βουλοίμην αὐτὸν προϑυμεῖσϑαι δια--. 

᾿ πράττειν μοι ἐφ᾽ ἃ ἤκοιμι, δῆλον ὃ ὅτι καὶ τοῦτο δέοι 
᾿ ἂν πρότερον αὐτὸν ἐχείνῳ ποιεῖν. Πάντ᾽ ἄρα δύγετἁ [4 

ἐν ἀνθρώποις φίλτρα ἐπιστάμενος πάλαι ἀπεκρύπτου ἡ 
ἡ ὀκνεῖξ,. ἔφη. ἄρξαι . μὴ αἰσχρὸς. φανῆς; ἐὰν πρό-- 
᾿σέρορ τὸν ἀδελφὸν εὺ ποιῇς: καὶ μὴν. πλείστου 78 δο-- 

κεῖ ἀνὴρ ἐπαίνου ἄξιος εἶναι; δο ἂν φϑάνῃ τοὺς μὲν 

πολεμίους κακῶς ποιῶν. τοὺς δὲ φίλους εὐεργετῶν. 
εἶ μὲν οὖν ἐδόκει μοι Χαιρεφῶν ἡγεμονικοτερος εἶναι 
σοῦ πρὸς τὴν φιλίαν ταύτην, ἐκεῖνον ἂν ἐπεὶρώμην πεί-- 
Ὅδυν πρότερον ἐγχειρεῖν τῷ σὲ φίλον ποιεῖσθαι" νῦν δέ 
μοιδ σὺ δοκεῖς ἡ ἡγούμενος μᾶλλον ἂν ἐξεργάξεσϑιαι τοῦτο. 
φαὺὶ ὁ “Χαιρεκράτης εἶπεν, ̓ άτοπα λέγεις, ὦ “Σώκρατες, 1 

᾿ς χαὶ οὐδαμῶς πρὸς σοῦ, ὅς )ὲ κελεύεις ἐμὲ νεώτερον 
):; ὄντα καϑηγεῖσϑαι- καίτοι τούτου γὲ παρὰ πᾶσιν ἀν- 

᾿ς ϑρώποις τἀναντία νομίξεται, τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖ- 
᾿ς ὅϑαι παντὸς καὶ λόγου καὶ ἔργου. Πῶς; ἔφη ὁ Σωκρά- 18 
᾿ς τῆς οὐ γὰρ καὶ ὁδοῦ παραχωρῆσαι τὸν νεώτερον πρε- 

σβυτέρῳ συντυγχάνοντι πανταχοῦ. νομίξεται. «αἱ κα-- 
᾿ς ϑήμενον ὑπαναστῆναι, καὶ κούτῃ μαλακῇ τιμῆσαι, καὶ 
᾿ λόγων ὑπεῖξαι; ὠγαϑέ, μὴ ὄκνει, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐγχείρει 

ΧοπορΒ. ΜοιμοΥ. 4 

ὯΞ ζχε 



ὅθ ΕἸ1Β. ΠᾺΡ τ Ὁ 

ΔΙ 9, : . [4 ’ ΔΝ τὸν ἄνδρα καταπραὔνειν" καὶ πάνυ ταχύ σοι ὑπακού- 
3 εξ - ς , ΄, ΔΌΣ ; ξ Ἁ σεται. οὐχ ορᾶς ὡς φιλότιμος ἐστι καὶ ἐλευϑέριος; τὰ 

μὲν γὰρ πονηρὰ ἀνθρώπια οὐκ ἂν ἄλλως μᾶλλον ἕλοις 
ἢ εἰ δοίης τι, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαϑοὺς ἀνθρώπους 

17 προσφιλῶς χρώμενος μαλιστ᾽ ἂν κατεργάσαιο. καὶ 
ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν, ᾿Εὰν οὖν ἐμοῦ ταῦτα ποιοῦν- 
τος ἐκεῖνος μηδὲν βελτέων γίγνηται; Τί γὰρ ἄλλο, 
ἔφη ὁ Σωκράτης. ἢ κινδυνεύσεις σὺ μὲν. χρηστός 
τε καὶ φιλάδελφος εἶναι, ἐκεῖνος δὲ φαῦλός τε καὶ οὐκ 

ἄξιος εὐεργεσίας; ἀλλ᾽ οὐδὲν οἶμαι τούτων ἔσεσϑαι' 
νομίξω γὰρ αὐτόν, ἐπειδὰν αἴσϑηταί σε προκαλούμε-. 
γον ἑαυτὸν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον, πάνυ φιλονικήσειν 

ἐ - - 

ὅπως περιγένηταί σου καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ εὖ ποιῶν, 
18 νῦν μὲν γὰρ οὕτως, ἔφη, διάκεισϑον, ὥσπερ εἰ τὼ χεῖ- 

ρὲ. ἃς ὁ ϑεὸς ἐπὶ τῷ συλλαμβάνειν ἀλλήλοιν ἐποίησεν, 
ἀφεμένω τούτου τράποιντο πρὸς τὸ διακωλύειν ἀλ-- 
λήλω, ἢ εἰ τὼ πόδε ϑεία μοίρᾳ πεποιημένω πρὸς τὸ 
συνεργεῖν ἀλλήλοιν, ἀμελήσαντε τούτου ἐμποδίζοιεν 

19 ἀλλήλω. οὐκ ἂν πολλὴ ἀμαϑία εἴη καὶ κακοδαιμονία 
τοῖς ἐπ᾿ ὠφελείᾳ πεποιημένοις ἐπὶ βλάβῃ χρῆσθαι; 
καὶ μὴν ἀδελφώ γε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ὁ ϑεὸς ἐποίησεν 
ἐπὶ μείξονν ὠφελείᾳ ἀλλήλοιν ἢ χεῖρέ τε καὶ πόδε καὶ 
ὀφϑθαλμὼ καὶ τἄλλα ὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀνθρώποις. 
χεῖρες μὲν γάρ, εἰ δέοι αὐτὰς τὰ πλέον ὀργυιᾶς διέ-- 

» τ σέκΑΣ 
χοντα ἅμα ποιῆσαι, οὐκ ἂν δύναιντο" πόδες δὲ οὐδ᾽ 
ἂν ἐπὶ τὰ ὀργυιὰν διέχοντα ἔλϑοιεν ἄμαι ὀφϑαλ- 
μοὶ δὲ οἱ δοκοῦντες ἐπὶ πλεῖστον ἐξικνεῖσθαι οὐδ᾽ 
ἂν τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων τὰ ἕμπροσϑεν ἅμα καὶ 
τὰ ὄπισϑεν ἰδεῖν δύναιντο: ἀδελφὼ δὲ φίλω ὄντε 

ἊΣ: , 5.5 2. ΔΙ ΜΟΩ 
καὶ πολὺ διεστῶτε πράττετον ἅμα ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἀλ-- 
λήλοιν. 

Ιγ. ἜἪἬλχκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγο-- 



εὐ τ ἢ 

μένου ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ᾽ ἄν τις ὠφελεῖσθαι. 
πρὸς φίλων κτῆσίν τε καὶ χρείαν. τοῦτο μὲν γὰρ δὴ 
πολλῶν ἔφη ἀκούειν. ὡς πάντων χτημάτων κράτι-- 
στον εἴη φίλος σαφὴς καὶ ἀγαϑός" ἐπιμελομένους δὲ 
παντὸς μᾶλλον ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων κτή-- 
σεως. καὶ γὰρ οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ 
βοσκήματα καὶ σκεύη κτωμένους τὲ ἐπιμελῶς ὁρᾶν 
ἔφη καὶ τὰ ὄντα σώξειν πειρωμένους, φίλον δέ, ὃ 
μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναί φασιν. ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς 

ρὸν ΕΣ Φ ’ὔ ΄ ᾽» Φὦ’ ᾿ 

οὔτε ὁπῶς κτήδονται φροντίζοντας οὔτε ὁπὼς οἵ ὃν- 

τες ἑαυτοῖς σώξζωνται. ἀλλὰ -καὶ καμνόντων φίλων 8 

τε καὶ οἰκετῶν ὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς μὲν οἰκέταις καὶ 
ἰατροὺς εἰσάγοντας καὶ τἄλλα τὰ πρὸς ὑγέξιαν ἐπι-- 

- 4 -ν Ἃ 2 - 

μδλῶς παρασκευάξοντας, τῶν δὲ φέλων ὀλιγωροῦν-- 
5 3 Υ͂ ᾽ - 

τας. ἀποϑανόντων τε ἀμφοτέρων ἐπὶ μὲν τοῖς οὐχέ- 
ν 3 ς 

ταις ἀχϑομένους τε καὶ ξημίαν ἡγουμένους. ἐπὶ δὲ τοῖς 
᾽ὕὔ 3 Ἁ - ; - ᾿ Α » ᾿Ὶ ΕΗ 

φίλοις οὐδὲν οἰομένους ἐλαττοῦσϑαι,. καὶ τῶν μὲν ἀλ- 
λῶν κτημάτων οὐδὲν ἐῶντας ἀϑεράπευτον οὐδ᾽ ἀν-- 

ὌΤΙΩς νῦξ, , ΡΥ 9 
ἐπίσκεπτον. τῶν δὲ φίλων ἐπιμελείας δεομένων ἀμε-- 

᾿ Λοῦντας. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς 4 
τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων καὶ πάνυ πολλῶν αὐτοῖς 
᾿ὔ : ᾿ - ΄ »" . »η. 2» ,“ 
ὄντων τὸ πλῆϑος εἰδοτας. τῶν δὲ φίλων ὀλίγων ὃν-- 

τῶν οὐ μόνον τὸ πλῆϑος ἀγνοοῦντας, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
“πυνϑανομένοις τοῦτο καταλέγειν ἐγχειρήσαντας, οὕς 
ἐν τοῖς φίλοις ἔϑεσαν., πάλιν τούτους ἀνατίϑεσϑαι:" 

-" 2 » ,ὔ , ε 

τοσοῦτον αὕτους τῶν φίλων φροντίξειν. καίτοι πρὸς ὅ 
ποῖον κτῆμα τῶν ἄλλων παραβαλλόμενος φίλος ἀγα- 

ὅ - 3 [ ες 

ϑὸς οὐκ ἂν πολλῷ κρείττων φανείη; ποῖος γὰρ ἵππος ἢ 
- - Ω’ ͵7ὔ Ὗ ἀν" Η͂ 

ποῖον ξεῦγος οὕτω χρήσιμον ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; 

ποῖον δὲ ἀνδράποδον οὕτως εὔνουν καὶ παραμόνιμον; 
ἢ ποῖον ἄλλο κτῆμα οὕτω πάγχρηστον; ὁ γὰρ ἀγαϑὸς θ 
φίλος ἑαυτὸν τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φέλῳ 

4 
ε 



ὅ 15. πὸ ΡΠ Ὁ 

καὶ τῆς τῶν ἰδίων κατασκευῆς καὶ τῆς τῶν κοινῶν 

: πράξεως κἂν τέ τινα δὺ ποιῆσαι δέῃ, συνεπισχύει, 
ἐάν τέ τις φόβος ταράττῃ. συμβοηϑεῖ, τὰ μὲν. συνα- 

ναλίσκων, τὰ δὲ συμπράττων. καὶ τὰ μὲν συμπεί, 

ϑων, τὰ δὲ βιαξόμενος. καὶ εὖ μὲν πράττοντας πλεῖ--, 
στα εὐφραίνων; σφαλλομένους ὃὲ πλεῖστα ἕπονοῦ 

ηϑῶν. ἃ δὲ αἵ τε χεῖρερ. ἑκάστῳ ὑπηφετοῦσι καὶ οὗ΄ 
ὀφϑαλμοὶ προορῶσι καὶ τὰ ὦτα προακούουσι καὶ οἵ 

πόδες διανύτουσι. τούτων φίλος εὐεργετῶν οὐδενὸς 
᾿ λείπεται. πολλάκις δὲ ἃ 1 ὶ πρὸ αὐτοῦ τι ἢ οὐκ ἐξειργά- 

σατο ἢ οὐκ εἶδεν ἡ οὐκ ἤκουσεν ἢ οὐ διήνυσε, ταῦϑ᾽΄ 
ὁ φίλος πρὸ τοῦ φίλου ἐξήρκεσεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἔνιοι 
δένδρα μὲν πειρῶνται ϑεραπεύειν τοῦ καρποῦ ἕνε-. 
κεν, τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος. ὃ καλεῖται φέ- 
λος. ἀργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται. 

γ. Ἤκουσα δέποτε καὶ ἄλλον αὐτοῦ λόγον, ὃς ἐδό-- 
ον μον προτρέπειν τὸν ἀκούοντα ἐξετάξειν ἑαυτὸν 
ὁπόσου τοῖς φίλοις ἄξιος εἴη. ἰδὼν γάρ τινα τῶν συν- 

δ ἜΣΤΡΕΕ. - ΄ , ἸΑΣ  ΌΚΕΑΙ 
ὀντῶν ἀμελοῦντα φίλου πενίᾳ πιεξομένου, ἤρέτο 
-: [ “Ὁ »"ὋὉ- “Ὁ Υ͂ ᾿Αντισϑένη ἐναντίον τοῦ ἀμελοῦντος αὐτοῦ καὶ ἄλ- 

φλων πολλῶν, 46’; ἔφη, ὦ ̓Αντίσϑενες, εἰσί τινε 
ἀξίαν φίλων, ὥσπερ οἰκετῶν; τῶν γὰρ οἰκετῶν ὁ μέβ 
που δυοῖν μναῖν. ἄξιός ΠΣ: ὁ δὲ οὐδ᾽ ἡμιμναίου. ὁ 
δὲ πέντε μνῶν. ὃ δὲ καὶ δέκα - Νικίας δὲ ὃ Νικηράτου 

λέγεται ἐπιστάτην εἰς τἀργύρεια πρίασϑαι ταλάντου. 
σκοποῦμαν δὴ τοῦτο, ἔφη. εἰ ἄρα ὥσπερ τῶν οἰπε-- 

δτῶν, οὕτω καὶ τῶν φίλων εἰσὶν ἀξίαι. Ναὶ μὰ ΖΦ, 
ἔφη ὃ ᾿Δντισϑένης" ἐγὼ γοῦν βουλοίμην ἂν τὸν μέν 
τινα φίλον μοι εἶναι μᾶλλον ἢ δύο ὠνᾶς, τὸν δ᾽ οὐδ᾽ 
ἂν ἡμιμναίου προτιμήσαιμ᾽ ἄν, τὸν δὲ καὶ πρὸ δέκα 
μνῶν ἑλοίμην ὁ ἄν, τὸν δὲ πρὸ πάντων χρημάτων [καὺ 

4 πόνων] πριαίμην ἂν φίλον μοι εἶναι. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ 

δ τς οὴ εἷὰ δὺ ἥρχεν ᾿ς 
τ μον πὶ δος 0, 
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Σωκράτης. εἴ γε ταῦτα τοιαῦτά ἐστι, καλῶς ἂν ἔχοι 
ἐξετάξειν τινὰ ἑαυτὸν πόσου ἄρα τυγχάνει τοῖς φί- 
λοίς ἄξιος ὧν καὶ πειρᾶσϑαν ὡς πλείστου ἄξιος εἶ-- 

ναι, ἵνα ἧττον αὐτὸν οἱ φίλοι προδιδῶσιν. ἐγὼ γάρ 
τοι, ἔφη, πολλάκις ἀκούων τοῦ μὲν ὅτι προύδωκεν 
αὐτὸν φίλος ἀνήρ, τοῦ δ᾽ ὅτι μνᾶν ἀνϑ' ἑαυτοῦ μᾶλ-- 
λον εἵλετο ἀνὴρ ὃν ᾧετο φίλον εἶναι͵ τὰ τοιαῦτα πάν-- 
τα σκοπῶ μὴ ὥσπερ, ὅταν τις οἰκέτην πονηρὸν πω- 
λῇ, ἀποδέδοται τοῦ εὑρόντος. οὕτω καὶ τὸν πονη- 
ρὸν φίλον. ὅταν ἐξῇ τὸ πλέον τῆς ἀξίας λαβεῖν, ἐπα- 
γωγὸν ἢ ἀποδίδοσθαι. τοὺς δὲ χρηστοὺς οὔτε οἰκέτας 
πάνυ τι πωλουμένους ὁρῶ οὔτε φίλους προδιδομένους. 

Ἐδόκει δὲ μοι καὶ εἰς τὸ δοκιμάξειν φίλους ὁποί- ΥἹ. 
ους ἄξιον κτᾶσϑαι φρενοῦν τοιάδε λέγων: Εἰπέ μοι, 
ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, εἰ δεοίμεϑα φίλου ἀγαϑοῦ, πῶς 
ἂν ἐπιχειροῖμεν σκοπεῖν; ὧρα πρῶτον μὲν ξητητέον, 
ὅστις ἄρχει γαστρός τὸ καὶ φιλοποσίας καὶ λαγνείας 
καὶ ὕπνου καὶ ἀργίας; ὁ γὰρ ὑπὸ τούτων κρατού- 
μενος οὔτ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ δύναιτ᾽ ἂν οὔτε φίλῳ τὰ δέ- 
ονταὰ πράττειν; Μὰ 4 ̓  οὐ δῆτα, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦ 

᾿ μὲν ὑπὸ τούτων ἀρχομένου ἀφεκτέον δοκεῖ σοι εἶναι; 
Πάνυ μὲν οὖν. ἔφη. Τί γάρ; ἔφη, ὅστις δαπανη- 2 

ο΄ ρὸς ὧν μὴ αὐτάρκης ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῶν πλησίον δεῖ- 
ται. καὶ λαμβάνων μὲν μὴ δύναται ἀποδιδόναι, μὴ 
λαμβάνων ὃὲ τὸν μὴ διδόντα μισεῖ. οὐ δοκεῖ σοι καὶ 

οὗτος χαλεπὸς φίλος εἶναι; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν 
ἀφεκτέον καὶ τούτου; ᾿Αφεκτέον μέντοι. ἔφη. Τί γάρ; μ᾽ 
ὅστις Χο μοτίξεῦϑαι μὲν δύναται, πολλῶν δὲ χφρημά- , 
τῶν ἐπιϑυμεῖ, καὶ διὰ τοῦτο δυσσύμβολός ἐστι, καὶ 

λαμβάνων μὲν ἥδεται, ἀποδιδόναι δὲ μὴ βούλεται; 
Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη; οὗτος ἔτι πονηρότερος ἐκείνου 
εἶναι. Τί δ᾽; ὅστις διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ χρηματίξε-- 4 

ἐν ΎΜΜΝ Ἢ να ΝΎ ΤΡ ΜΟῚ 



9 Μὰ 217, ἔφη. οὐ κατὰ πόδας ὥσπερ ὁ λαγῶς, οὐδ᾽ 
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σϑαι μηδὲ πρὸς ἕν ἄλλο σχολὴν ποιεῖται ῆ ὁπόϑεν αὖ Ὁ 

᾿ τὸς τι κερδανεῖ; ἀφεκτέον καὶ τούτου, ὡς ἐμοὺ δοκεῖ" 
ἀνωφελὴς γὰρ ἂν εἴη τῷ χρωμένῳ. Τί δέ; ὅστις στα-- 

᾿σιώδης τέ ἐστι καὶ ϑέλων πολλοὺς τοῖς φίλοις ἐχϑροὺς 
παρέχειν; Φευκτέον νὴ Ζ]έα καὶ τοῦτον. Εἰ δέ τις 
τούτων μὲν τῶν κακῶν μηδὲν ἔχοι, εὖ δὲ πάσχων 
ἀνέχεται . μηδὲν φροντίζων τοῦ ἀντευεργετεῖν; ἄνω 
φελὴς ἂν εἴη καὶ οὗτος. ἀλλὰ ποῖον, ὥ Σώκρατες, ἐπι-- 

5 χειρήδομεν φίλον πουεῖσϑαι:; Οἶμαι μἱνέν. ὅστις τάναν- 

τία τούτων ἐγκρατὴς μὲν εἴη τῶν διὰ τοῦ σώματος 
ἡδονῶν, εὔνους δὲ καὶ εὐσύμβολος ὧν τυγχάνει καὶ 
φιλόνικος πρὸς τὸ μὴ λείπεσϑαι εὖ ποιῶν τοὺς εὐ- 
εργετοῦντας αὐτόν. ὥστε λυσιτελεῖν τοῖς χρωμένοις. 

- 5 κ᾿ - 7 τ 

6 Πῶς οὖν ἂν ταῦτα δοκιμάσαιμεν, ὦ Σώκρατες, πρὸ 
τοῦ χρῆσϑαι; Τοὺς μὲν ἀνδριαντοποιούς. ἔφη, δο-- 
κιμάξομεν οὐ τοῖς λόγοις αὐτῶν τεκμαιρόμενοι, ἀλλ᾽ 
ὃν ἂν ὁρῶμεν τοὺς πρόσϑεν ἀνδριάντας καλῶς εἰρ- 
γασμένον, τούτῳ πιστεύομεν καὶ τοὺς λοιποὺς εὖ ποιή-- 

σειν. Καὶ ἄνδρα δὴ λέγεις, ἔφη, ὃς ἂν τοὺς φίλους 
τοὺς πρόσϑεν εὺ ποιῶν φαίνηται, δῆλον εἶναι καὶ 

τοὺς ὕστερον δὐεργετήσοντα; Καὶ γὰρ ἵπποις, ἔφη; 
ὃν ἂν ὁρῶ τοῖς πρόσϑεν καλῶς χρώμενον, τοῦτον 

κἂν. ἄλλοις οἶμαι καλῶς χρῆσϑαι. Εἶεν, ἔφη" ὃς δ᾽ 
ἂν ἡμῖν ἄξιος φιλίας δοκῇ εἶναι, πῶς χρὴ φίλον τοῦ-- 

τον ποιεῖσϑαι; Πρῶτον μέν, ἔφη, τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν 
ἐπισκεπτέον, εἰ συμβουλεύουσιν αὐτὸν φίλον ποιξῖ- 

ΤΟΣ ᾽ ει ᾽ ΘΙ ΩΣ Ξ ΝΕΒΡΩ͂Ν ι 
σϑαι. Τίώίουν; ἔφη. ὃν ἂν ημῖν τε δοκῇ καὶ οὐ Θεοὶ 

7 - 2, ΤΙ Ζ' ἐ (μὴ ἐναντιῶνται. ἔχεις εἰπεῖν ὅπως οὗτος ϑηρατέος; 

ἀπάτῃ ὥσπερ αἱ ὄρνιϑες, οὐδὲ βίᾳ ὥσπερ οἵ κάπροι. 
ἄκοντα γὰρ φίλον ἑλεῖν ἐργῶδες" χαλεπὸν δὲ καὶ δή-- 
σαντα κατέχειν ὥσπερ δοῦλον: ἐχϑροὶ γὰρ μᾶλλον 
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ἢ φίλοι 7. ΣΌΉΤΟΙ τοιαῦτα πάσχοντες. Φίλοι δὲ πῶς; 10. 

ἔφη. Εἶναι μέν τινάς φασιν ἐπῳδᾶς, ἃς οἵ ἐπιστά- Ἶ 

μένου, ἐπάδοντες οἷς ἂν βούλωνται φίλους αὐτοὺς 
ποιοῦνται" εἶναι δὲ χαὺ φίλτρα; οἷς οἵ ἐπιστάμενοι 
πρὸς οὗς ἂν βούλωνται χρώμενοι φιλοῦνται ὑπ᾽ 

αὐτῶν. Πόϑεν οὖν, ἔφη, ταῦτα μάϑοιμεν ἄν; 11 
μὲν αἵ ; Σειρῆνες ἐπῇδον τῷ Ὀδυσσεῖ ἤκουσας Ὁμήρου, 
ὧν ἐστιν ἀρχὴ τοιάδε τις" 
Ζεῦφ ἄγε δή, πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος 4χαιῶν. 

ταύτην οὐν, ἔφη; τὴν ἐπῳδήν. ὦ Σώκρατες, καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἀνθρώποις αἱ Σειρῆνες ἐπάδουσαι κατεῖ- 

χον, ὥστε μὴ ἀπιέναι ἀπ᾽’ αὐτῶν τοὺς ἐπασϑέντας; 
Οὐκ ἀλλὰ τοῖς ἐπ᾽ ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις οὕτως ἐπῇ-- 19 
δον. Σχεδὸν τι λέγεις τοιαῦτα χρῆναι ἑκάστῳ ἐπά-- 
δεῖν οἷα μὴ νομιεῖ ἀκούων τὸν ἐπαινοῦντα καταγε-- 
λῶντα λέγειν. οὕτω μὲν γὰρ ἐχϑίων τ᾽ ἂν εἴη καὶ 
ἀπελαύνοι τοὺς ἀνθρώπους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, εἰ τὸν εἰδότα 
ὅτι μικρός τε καὶ αἰσχρὸς καὶ ἀσϑενής ἐστιν ἐπαινοίη 
λέγων ὅτι καλός τε καὶ μέγας καὶ ἰσχυρός ἐστιν. ἄλλας 
δέ τινας οἶσϑα ἐπῳδάς; Οὐκ ἀλλ᾽ ἤκουσα μὲν ὅτι 13 
Περικλῆς πολλὰς ἐπίσταιτο. ἃς ἐπάδων τῇ πόλει ἐποίει 
αὐτὴν φιλεῖν αὑτόν. Θεμιστοκλῆς δὲ πῶς ἐποίησε 
τὴν πόλιν φιλεῖν αὑτόν; Μὰ ΖΦ οὐκ ἐπάδων, ἀλλὰ 
περιάψας τι ἀγαϑὸν αὐτῇ. 4οκεῖς μοι λέγειν, ὦ Σώ- 14 
κρατες, ὡς. εἰ μέλλομεν ἀγαϑόν τινα κτήσεσϑαι φίέ- 
“λὸν, αὐτοὺς ἡμᾶς ἀγαϑοὺς δεῖ γενέσθαι λέγειν τε καὶ 
πράττειν]. Σὺ δ᾽ ὥου, ἔφη ὁ Σωκράτης, οἷόν τ᾽ εἶναι 
καὶ πονηρὸν ὄντα χρηστοὺς φίλους κτήσασϑαι;: Ῥώ-- 1 ἢ 
οῶν γάρ. ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ῥήτοράς τε φαύλους 

ἀγαϑοῖς δημηγόροις φίλους ὄντας, καὶ στρατηγεῖν. οὐχ 
ἱκανους πάνυ στρατηγικοῖς ἀνδράσιν ἑταίρους. ἾΔ4ρ᾽ 8 

“τος ΣῈ 
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0 
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οὖν, ἔφη. καί; περὶ οὗ διαλεγόμεθα : οἶσϑά τίνας οὗ 

ἐ ἀνωφελεῖς ὄντες ὠφελίμους δύνανται φίλους που- 

εῖσθαι; Μὰ “10 οὐ δῆτ᾽, ἔφη" ἀλλ᾽ εἰ ἀδύνατόν ἐστι 

πονηρὸν ὄντα καλοὺς κἀγαϑοὺς φίλους κτήσασϑαι, 

ἐκεῖνο ἤδη μέλει μοι, εἰ ἔστιν αὐτὸν καλὸν κἀγαθὸν 

γενόμενον. ἐξ ἑτοίμου τοῖς καλοῖς κάγαϑοῖς φίλον εἶς. 
17 ναι. Θράττει ΠΩΣ ὠ Κριτόβουλε, ὅτι πολλάκις ὧν- 

δρας καὶ τὰ ἜΣ πράττοντας καὶ τῶν αἰσχρῶν ἀπε- 
χομένους ὁρᾷς ἀντὶ τοῦ φίλους εἶναι στασιάξοντας ἀλ-- 
λήλοις καὶ χαλεπώτερον χρωμένους τῶν μηδενὸς ἀξίων 

18 ἀνθρώπων. Καὶ οὐ μόνον γ᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, 
οἵ ἰδιῶται τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ πόλεις αἵ τῶν τὲ 
καλῶν μάλιστα ἐπιμελόμεναν καὶ τὰ αἰσχρὰ ἥκιστα 

ο προσιέμεναν πολλάκις πολεμικῶς ἔχουσι πρὸς ἀλλή-- 
19 λας. ἃ λογιζόμενος πάνυ ἀϑύμως ἔχω πρὸς τὴν τῶν 

φίλων κτῆσιν: οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς ὁρῶ φίλους 
ἀλλήλοις δυναμένους εἶναι" πῶς γὰρ ἂν ἢ ἀχάριστοι 
ἢ ἀμελεῖς ἢ πλεονέκται ἡ ἄπιστοι ἢ ἀκρατεῖς ἀυθοῦ σοῦ 

δύναιντο φίλοι γενέσϑαι; οἱ μὲν οὖν πονηροὶ πάντως 
ἔμοιγε δοκοῦσιν ἀλλήλοις ἐχϑοοὶ μᾶλλον ἢ φίλου πε-- 

φῦ φυκέναι. ἀλλὰ μήν, ὥσπερ σὺ λέγεις, οὐδ᾽ ἂν τοῖς 
χρηστοῖς οἵ πονηροί ποτε συναρμόσειαν εἰς φιλίαν" 
πῶς γὰρ οἱ τὰ πονηρὰ ποιοῦντες τοῖς τὰ τοιαῦτα μυ-- 
δοῦσι φίλοι γένοιντ᾽ ἄν; εἰ δὲ δὴ καὶ οἵ ἀρετὴν ἀσκοῦν-- 
τες στασιάξουσί τε περὶ τοῦ πρωτεύειν ἐν ταῖς πόλεσι 

καὶ φϑονοῦντες ἑαυτοῖς μισοῦσιν ἀλλήλους, τένες ἔτι 

φίλοι ἔσονται καὶ ἐν τίσιν ἀνϑοώποις εὔνοια καὶ πίστις 
2] ἔσται; ᾿4λλ᾽ ἔχει μέν, ἔφη ὃ Σωκράτης ,'ποικίλως πῶς 

ταῦτα, ὦ Κριτόβουλε. φύσει γὰρ ἔχουσιν οἱ ἄνϑρω- 
ποι τὰ μὲν φιλικά: δέονταί τε γὰρ ἀλλήλων καὶ ἐλε- 
οὔσι καὶ συνεργοῦντες ὠφελοῦσι καὶ τοῦτο συνιέν-- 

»» Ὡς ᾿ Π Ὁ ψ[ιηύεον ..,.. 
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τες χάριν ἔχουσιν ἀλλήλοις" τὰ δὲ πολεμικά" τά τε 
γὰρ αὐτὰ καλὰ καὶ ἡδέα νομίζοντες ὑπὲρ τούτων μά- γι 
χονται καὶ διχογνωμονοῦντες ἐναντιοῦνται. πολεμυ-- 

κὸν δὲ καὶ ἔρις καὶ ὀργή" καὶ δυσμενὲς μὲν ὁ τοῦ 
πλεονξητεῖν ἔρως, μισητὸν δὲ ὁ φϑόνος. ἀλλ᾽ ὅμως 22 

διὰ τούτων πάντων ἡ φιλία διαδυομένη συνάπτει τοὺς 

καλούς τε κἀγαϑούς. διὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν αἱροῦνται 
μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεχτῆσϑαι μᾶλλον ἢ διὰ 
πολέμου πάντων κυριεύειν, καὶ δύνανται πεινῶντες 
καὶ διψῶντες ἀλύπως σίτου καὶ ποτοῦ κοινωνεῖν ας ἽΚΡὶ 

τοῖς τῶν ὡραίων ἀφροδισίοις ἡδόμενοι καρτερεῖν, 
ὥστε μὴ λυπεῖν οὗς μὴ προσήκει" δύνανται δὲ καὶ 28 
χρημάτων οὐ μόνον τοῦ πλεονεχτεῖν ἀπεχόμενοι νο-- β 
μέίμως κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις" δύ- 

γψανται δὲ καὶ τὴν ἔριν οὐ μόνον ἀλύπως. ἀλλὰ καὶ 
συμφερόντως ἀλλήλοις διατίϑεσϑαι, καὶ τὴν ὀργὴν Ὁ 

“κωλύειν εἰς τὸ μεταμελησόμενον προϊέναι. τὸν δὲ ὖν 
φϑόνον παντάπασιν ἀφαιροῦσι. τὰ μὲν ἑαυτῶν ἀγα- 
δὰ τοῖς φίλοις οἰκεῖα παρέχοντες. τὰ δὲ τῶν φί- 
λῶν ἑαυτῶν νομίζοντες. πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς τοὺς κα- 94. 

“λοὺς κἀγαϑοὺς καὶ τῶν πολιτικῶν τιμῶν μὴ μό- β 
γῸΨ ἀβλαβεῖς ̓  ἀλλὰ καὶ ὠφελίμους ἀλλήλοις κοινῶ-- ; 

νοὺς εἶναι; οἵ μὲν γὰρ ἐπιϑυμοῦντες ἐν ταῖς πόλεσι ν 

τιμᾶσϑαί τε καὶ ἄρχειν, ἵνα ἐξουσίαν ἔχωσι χρήματα β 
τε κλέπτειν καὶ ἀνθρώπους βιάξεσϑαι καὶ ἡδυπαϑεῖν, 
ἄδικοί τε καὶ πονηροὶ ἂν εἶεν καὶ ἀδύνατοι ἄλλῳ συν-- ' 

βέξι ας ἀνα δα δος πῶσ ν Στ σὰ 

το... ὦὔ 

αρμόσαι. δὲ δέ τις ἐν πόλει τιμᾶσϑαι βουλόμενος, 25 
ὅπως αὐτός τε μὴ ἀδικῆται καὶ τοῖς φίλοις τὰ δίκαια 
βοηϑεῖν δύνηται, καὶ ἄρξας ἀγαϑόν τι ποιεῖν τὴν πα-- 
τρίδα πειρᾶται, διὰ τί ὁ τοιοῦτος ἄλλῳ τοιούτῳ οὐκ 
ἂν δύναιτο συναρμόσαι; πότερον τοὺς φίλους ὠφε- 
λεῖν μετὰ τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἧττον δυνήσεται; ἢ 
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τὴν πόλιν εὐεργετεῖν ἀδυνατώτερος ἔσται καλοὺς 
926 κἀγαϑοὺς ἔχων Οὐ ΕΟ ΟΕ: ἀλλὰ καὶ ἕν τοῖς γυμνι-- 

κοῖς ἀγῶσι δῆλόν ἐστιν ὅτι, εἰ ἐξῆν τοῖς κρατίστοις 
συνϑεμένους ἐπὶ τοὺς χείρους ἰέναι, πάντας ἂν τοὺς 
ἀγῶνας οὗτοι ἐνίκων καὶ πάντα τὰ ϑλα οὗτοι ἐλάμ-- 

βανον. ἐπεὶ οὖν ἐκεῖ μὲν οὐκ ἐῶσι τοῦτο ποιεῖν, ἐν 
δὲ τοῖς πολιτικοῖς, ἐν οἷς οἷ καλοὶ κἀγαϑοὶ κρατιστεύ-- 
ουσιν, οὐδεὶς κωλύει μεϑ'᾽ οὗ ἄν τις βούληται τὴν 
πόλιν εὐεργετεῖν, πῶς οὐ λυσιτελεῖ τοὺς βελτέ- 
ὅτους φίλους κτησάμενον πολιτεύεσϑαι, τούτοις κοι- 

νωνοῖς καὶ συνεργοῖς τῶν πραξεων μᾶλλον ἢ ἀντ- 
97 αγωνισταῖς χρώμενον; ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνο δῆλον ὅτε 

κἂν πολεμῇ τίς τινι, συμμάχων δεήσεται, καὶ τού-- 
τῶν πλειόνων, ἐὰν καλοῖς κἀγαϑοῖς ἀντιτάττηται. καὶ 
μὴν οἵ συμμαχεῖν ἐθέλοντες εὖ ποιητέοι, ἵνα ϑέλωσι 
προϑυμεῖσϑαι. πολὺ δὲ κχρεῦττον τοὺς βελτίστους 
ἐλάττονας εὖ ποιεῖν ἢ τοὺς χείρονας πλείονας ὄντας" 
οἵ γὰρ πονηροὶ πολὺ πλειόνων εὐεργεσιῶν ἢ οἵ χρη- 

φἃ στοὶ δέονται. ἀλλὰ ϑαρρῶν, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, 
πειρῶ ἀγαϑὸς γίγνεσϑαι, καὶ τοιοῦτος γενόμενος ϑη- 
ρᾶν ἐπιχείρει τοὺς καλούς τε κἀγαϑούς. ἴσως δ᾽ ἄν 
τί ὅοι κἀγὼ συλλαβεῖν εἰς τὴν τῶν καλῶν τε κἀγαϑῶν. 
ϑήραν ἔχοιμι διὰ τὸ ἐρωτικὸς εἶναι. δεινῶς γὰρ ὧν 
ἂν ἐπιϑυμήσω ἀνθρώπων ὅλος ὥρμημαι ἐπὶ τὸ φυ- 
λῶν τε αὐτοὺς ἀντιφιλεῖσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ποϑῶν 
ἀντιποϑεῖσϑαι καὶ ἐπιϑυμῶν συνεῖναι ἀντεπιϑυμεῖς- 

29 σϑαι τῆς συνουσίας. ὁρῶ δὲ καὶ σοὶ τούτων δεῆσον, 
ὅταν ἐπιϑυμήσῃς φιλίαν. πρός τινας ποιεῖσϑαι. μὴ 

οὖν ἀποχρύπτου μὲ οἷς ἂν βούλοιο φέλος γενέσϑαι" 
διὰ γὰρ τὸ ἐπιμέλεσϑαι τοῦ ἀρέσαι τῷ ἀρέσκοντί μον 

οὐκ ἀπείρως οἶμαι ἔχειν πρὸς ϑήραν ἀνθρώπων. καὶ 
Ξ 

80 ὁ Κριτόβουλος ἔφη. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες; τού- 
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οἶδα μισοῦντα τοὺς ἐπαινοῦντας. Ἐὰν δέσου προσ- 84. 
“κατηγορήσω, ἔφη, ὅτι διὰ τὸ ἄγασϑαι αὐτοῦ καὶ εὐ-- 
γοϊκος ἔχεις πρὸς αὐτόν, ρα μὴ διαβάλλεσϑαι δό-- 
ἕεις ὑπ᾽ ἐμοῦ; ᾿4λλὰ καὶ αὐτῷ μοι, ἔφη. ἐγγίγνεται, 
εὔνοια πρὸς οὖς ἂν ὑπολάβω εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἐμέ. 

Ὁ εὐ το 

τῶν ἐγὼ τῶν μαϑημάτων πάλαι ἐπιϑυμῶ ἄλλως τε καὶ 
εἰ ἐξαρκέσει, μοι ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἐπὶ τοὺς ἀγαϑοὺς τὰς 
ψυχὰς καὶ ἐπὶ τοὺς καλοὺς τὰ σώματα. καὶ ὁ Σω- 
κράτης ἔφη, ᾽4λλ᾽, ὦ Κριτόβουλε, οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ 31 
ἐμῇ ἐπιστήμῃ τὸ τὰς χεῖρας προσφέροντα ποιεῖν ὑπο- 
μένειν τοὺς καλούς. πέπεισμαι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς Σκύλ-- 
λης διὰ τοῦτο φεύγειν τοὺς ἀνϑδρώπους, ὅτι τὰς χεῦτ 
ρας αὐτοῖς προσέφερε" τὰς δὲ γε Σειρῆνας, ὅτι τὰς 
χεῖρας οὐδενὶ προσέφερον; ἀλλὰ πᾶσι πόρρωϑεν ἐπῇ- 
δον, πάντας φασὶν ὑπομένειν καὶ ἀκούοντας αὖ- 
τῶν κηλεῖσϑαι. καὶ ὃ Κριτόβουλος ἔφη, Ὡς οὐ 89 
προσοίσοντος τὰς χεῖρας, εἴ τι ἔχεις ἀγαϑὸν εἰς φίλων 
κτῆσιν, δίδασκε. Οὐδὲ τὸ στόμα οὖν, ἔφη ὁ Σω- 
κράτης, πρὸς τὸ στόμα προσοίσεις; Θάρρει, ἔφη ὁ 
Κριτόβουλος᾽ οὐδὲ γὰρ τὸ στόμα πφοσοίσω οὐδενί, 
ἐὰν μὴ καλὸς ἡ. Εὐϑύς, ἔφη. σύγε, ὦ Κριτόβουλε, 
τοὐναντίον τοῦ συμφέροντος εἴρηκας. οἵ μὲν γὰρ κα- 
λοὶ τὰ τοιαῦτα οὐχ ὑπομένουσιν οἱ δὲ αἰσχροὶ. "καὶ 
ἡδέως προσίενται ; νομίξοντες διὰ τὴν ψυχὴν καλοὶ 
καλεῖσϑαι. καὶ ὁ Κριτόβουλος ἔφη, (Ὡς τοὺς μὲν 33 

καλοὺς φιλήσοντός μον, τοὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς καταφιλή-- 
ὄοντος. ϑαρρῶν δίδασκε τῶν φίλων τὰ ϑηρατιχά. καὶ 

ὁ Σωκράτης ἔφη, Ὅταν οὖν, ὦ Κριτόβουλε, φίλος 

τινὶ βούλῃ γενέσθαι, ἐάσεις μὲ κατειπεῖν σου πρὸς 
αὐτὸν ὅτι ἄγασαί τε αὐτοῦ καὶ ἐπιϑυμεῖς φίλος αὐτοῦ 
εἶναι; Κατηγόρει, ἔφη ὁ. Κριτόβουλος: οὐδένα γὰρ 

Ταῦτα μὲν δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐξέσται μοι λέγειν 85 ᾿ 



ΝΥ τὴν 

60 Ὁ 15. Ὁ ΑἸΡΟ 

περὶ σοῦ πρὸς οὗς ἂν βούλῃ φίλους ποιήσασϑαι" ἐὰν δὲ 
μου ἔτι ἐξουσίαν δῶς λέγειν περὶ σοῦ ὅτι ἐπιμελής τὸ 

τῶν φίλων εἶ καὶ οὐδενὶ οὕτω χαίρεις ὡς φίλοις ἀγα-- 

ϑοῖς, καὶ ἐπί τε τοῖς καλοῖς ἘΌ701: τῶν φίλων ἀγάλλει 

οὔὐχ ἧττον ἢ ἐπὶ τοῖς σαυτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς τῶν 

φίλων χαίρεις οὐδὲν ἧττον ἢ ἐπὶ τοῖς σαυτοῦ. ὅπως 

τε ταῦτα 15 Ἰ ΡΝ τοῖς φίλοις οὐκ ἀποκάμνεις μηχα- 

νώμενος; χαὶ ὅτι ἔγνωχας ἀνδρὸς ἀρετὴν εἶναι γνι- 

κἂν τοὺς μὲν φίλους δὺ ποιοῦντα. τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 

κακῶς, πάνυ ἂν οἶμαί σοι ἐπ η ϑΕΙΟΣΙ εἶναί μὲ σύν- 

86 ϑηρον τῶν ἀγαϑῶν φίλων. Τί οὖν, ἔφη ὁ Κριτό- 
7 ἃ » ,ὔ ’ 3 Ψ.  Σ δ ΝΕ ΦΣ Ω 

βουλος. ἕμοὶ τοῦτο λέγεις, ὥσπερ οὐκ ἐπὶ σοὶ ον Ο0.τε 
“41 7 δ 5 » ’ὔ . »2) 37) σ' 

αν βούλῃ περὶ ἐμοῦ λέγειν; Μὰ 47 οὔχ, ὥς ποτε 
ἐγὼ ᾿Ζσπασίας ἤκουσα ἔφη γὰρ τὰς ἀγαϑὰς προμνη- 
στρίας μετὰ μὲν ἀληϑείας τἀγαϑὰ διαγγελλούσας δει-- 
νὰς εἶναν συνάγειν ἀνθρώπους δίς κηδείαν. ψευδο-- 
μένας δ᾽ οὐκ ἐπαινεῖν᾽ τοὺς γὰρ ἐξαπατηϑέντας 
ον ἐΡΈθ αν, ἀλλήλους τε καὶ τὴν πφρομνησαμένην.. 

ἃ δὴ καὶ ἐγὼ πεισϑεὶς ὀρϑῶς ἔχειν ἡγοῦμαι οὐκ 
ἐξεῖναί μοι περὶ σοῦ λέγειν ἐπαινοῦντι οὐδὲν ὅ,τι ἂν 

857 μὴ ἀληϑεύω. Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὁ Κριτόβουλος. τοι- 
οὗτός μου φίλος εἶ, ὦ Σώκρατες. οἷος, ἂν μέν τι αὐτὸς 
ἔχω ἐπιτήδειον εἰς τὸ φίλους κτήσασϑαι, συλλαμβάνειν 
μοι" εἰ δὲ μή, οὐκ ἂν ἐθέλοις πλάσας τι εἰπεῖν ἐπὶ 
τῇ ἐμῇ ὠφελείᾳ. Πότερα δ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
ὦ Κριτόβουλε, δοκῶ σοι μᾶλλον ὠφελεῖν σε τὰ ψευδῆ 

ἐπαινῶν ἡ πείϑων πειρᾶσϑαί σε ἀγαϑὸν ἄνδρα γε- 
98 νέσϑαι; εἰ δὲ μὴ φανερὸν οὕτω δοι, ἐκ τῶνδε σκέ-- 

᾿ς Ψαι" εἰ γάρ σε βουλόμενος φίλον ποιῆσαι ναυκλήρῳ 
ψευδόμενος ἐπαινοίην, φάσκων ἀγαϑὸν εἶναι κυβερ-. 
νήτην. ὁ δέ μοι πεισϑεὶς ἐπιτρέψειέ σοι τὴν ναῦν μὴ 

εἢ ᾽ Ἢ ἐπισταμένῳ κυβερνᾶν, ἔχεις τινὰ ἐλπίδα μὴ ἂν σαυ- 

ΠΣ νι 
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᾿ τόν τε καὶ τὴν ναῦν ἀπολέσαι; ἢ εἴ δοι πείσαιμι κοινῇ 
τὴν πόλιν ψευδόμενος ὡς ἂν στρατηγικῷ τε καὶ δι- 

 παστικῷ καὶ πολιτικῷ ἑαυτὴν ἐπιτρέψαι, τί ἂν οἴει 
σεαυτὸν καὶ τὴν πόλιν ὑπὸ σοῦ παϑεῖν; ἢ εἴ τινας 
ἰδία τῶν πολιτῶν πείσαιμι ψευδόμενος ὡς ὄντι οἶκο-- 

νομυκῷ τε καὶ ἐπιμελεῖ τὰ ἑαυτῶν ἐπ τ ὈΞΊΡΟΣ ἀρ᾽ οὐκ 
ἂν πεῖραν διδοὺς ἅμα τε βλαβερὸς δἴης καὶ καταγέλα-- 

᾿ ΩΝ φαίνοιο; ἀλλὰ συντομωτάτη τὲ καὶ ἀσφαλεστάτη 80 

᾿ καὶ καλλίστη ὁδός, ο Κριτόβουλε, ὅ,τι ἂν βούλῃ δο-- 

τεῦν ἀγαϑὸς εἶναι, τοῦτο καὶ γενεσθαι ἀγαϑὸν πει-- 

φᾶσϑοι. ὅσαι δ᾽ ἐν ἀνϑρώποις ἀρεταὶ λέγονται, σκο- 

᾿πούμενος εὑρήσεις πάσας μαϑήσει τε καὶ μελέτῃ αὖ- 
' : ἐγὼ μὲν ον, ο᾿ Κριτόβουλε, οἶμαι δεῖ 
ἡμᾶς " ᾿ εἰ δὲ σύ πῶς ἄλλως γιγνώσκεις ; ἀσε:: 

καὶ ὁ Κριτόβουλος. ᾽4λλ᾽ αἰσχυνοίμην. ἄν. ἔφη, ὦ Ὶ 

᾿ Σώκρατες, ἀντιλέγων τούτοις" οὔτε γὰρ καλὰ οὔτε 

ἀληϑῆ λέγοιμ᾽ ἄν. ὁ , 
᾿ Καὶ μὴν τὰς ἀπορίας γε τῶν φίλων τὰς μὲν δι᾽ ὙΠ. 

Ἢ ἄγνοιαν ἐπειρᾶτο γνώμῃ ἀκεῖσϑαι, τὰς δὲ δι᾽ ἔνδειαν 
διδάσκων κατὰ δύναμιν ἀλλήλοις ἐπαρκεῖν. ἐρῶ ὃὲ᾽ 

καὶ ἐν τούτοις ἃ σύνοιδα αὐτῷ. ““φίσταρχον γάρ ποτε΄ 
ὁρῶν σκυϑρωπῶς ἔχοντα ὴ "Ἔοικας. ἔφη. ὦ ᾿Δρίσταρχε, 

βαρέως φέρειν τι. χρὴ ὃὲ τοῦ βάρους μεταδιδόναι 

Το φίλοις" ἴσως γὰρ ἂν τί σε καὶ ἡμεῖς κουφίσαιμεν. 

καὶ ὃ ᾿Αφίσταρχος, ᾿4λλὰ μήν, ἔφη. ὦ Σώκφατες, ἐν 
᾿ πολλῇ γέ εἰμι ἀπορίᾳ. ἐπεὶ γὰρ ἐστασίασεν ἡ πόλις, 

πολλῶν φυγόντων εἰς τὸν Πειραιᾶ, συνεληλύθασμ!. 
ὡς ἐμὲ καταλελειμμέναι ἀδελφαί τὲ καὶ ἀδελφιδαῖ καὶ 

- ὐμτ  ν. παίει οὐχ ἀν ονα τ γα ι, - δόῥυβάῤῥκε γεν υάλων ὐνω δα χρυ, 

᾿ ̓ἀνεψιαὶ τοσαῦται ὥστ᾽ εἶναι ἐν τῇ οἰκίᾳ. τέτταρας καὶ 
 δέχα τοὺς ἐλευϑέρους. λαμβάνομεν ὃὲ οὔτε ἐκ τῆς 

γῆς οὐδέν᾽ οἵ γὰρ ἐναντίοι κρατοῦσιν αὐτῆς" οὔτ 
ἀπὸ τῶν οἰκιῶν" ὀλιγανϑρωπία γὰρ ἐν τῷ ἄστει γέ- 

Ψ'ς 
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γονε. τὰ ἔπιπλα δὲ οὐδεὶς ὠνεῖται, οὐδὲ δανείσα-- 

ἄφει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευϑέρους. Καὶ πότερον. ἔφη, τοὺς 

6 Εἶτ᾽ οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τούτων, ἀλφιτοποιίας, 

σϑαι οὐδαμόϑεν ἔστιν ἀργύριον, ἀλλὰ πρότερον ἄν 
τίς μοι δοκεῖ ἐν τῇ ὁδῷ ζητῶν εὑρεῖν ἢ δανειζόμενος 
λαβεῖν. χαλεπὸν μὲν οὖν ἐστιν, ὦ Σώκρατες, τοὺς 
οἰκείους περιορᾶν ἀπολλυμένους, ἀδύνατον δὲ τοσού-- 

ϑτοῦυς τρέφειν ἔν τοιούτοις πράγμασιν. ἀκούσας οὖν 
ταῦτα ὁ Σωκράτης, Τί ποτέ ἐστιν, ἔφη. ὅτι Κερά- ἀμ] 
ὑῶν μὲν πολλοὺς τρέφων οὐ μόνον ἑαυτῷ τε καὶ τού- 
τοις τἀπιτήδεια δύναται παρέχειν, ἀλλὰ καὶ περι- 

ποιεῖται τοσαῦτα ὥστε καὶ πλουτεῖν, σὺ δὲ πολλοὺς ὶ 
τρέφων δέδοικας μὴ δι᾽ ἔνδειαν τῶν ἐπιτηδείων ὃ ἅπαν- 
τες ἀπόλησϑε:; Ὅτι νὴ “ἴζ᾽, ἔφη, ὁ μὲν δούλους τρέ-. τς 

παρὰ σοὶ ἐλευϑέρους οἴει βελτίους εἶναι ἢ τοὺς παρὰ 
Κεράμωνι δούλους; ᾿Εγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη, τοὺς παρ᾽ 
ἐμοὶ ἐλευϑέρους. Οὐκοῦν, ἔφη. αἰσχρὸν τὸν μὲν 
ἀπὸ τῶν πονηφοτέρων εὐπορεῖν. σὲ δὲ πολλῷ βελτίους 
ἔχοντα ἐν ἀπορίᾳ εἶναι; Νὴ 4, ἔφη" ὃ μὲν γὰρ τε- 

5 χνίτας τρέφει» ἐγὼ δ᾽ ἐλευϑερίως πεπαιδευμένους. ΨΩ ΤῊΝ 

οὔν; ἔφη. τεχνἴταί δίσιν οἱ χρήσιμόν τι ποιεῖν ἐπι- 
στάμενοι; Μάλιστα γ᾽. ἔφη. Οὐκοῦν χρήσιμά γ᾽ ἄλ-- 

φιτα; Σφόδρα γε. Τί δ᾽ ἄρτοι; Οὐδὲν ἧττον. Τίγάρ; 
ἔφη, ἱμάτιά τε ἀνδρεῖα καὶ γυναικεῖα καὶ χιτωνίσκον 
καὶ χλαμύδες καὶ ἐξωμίδες; “Σφόδρα γ'΄., ἔφη . καὶ πάντα 
ταῦτα χρήσιμα. Ἔπειτα, ἔφη, οἵ παρὰ σοὺ τούτων ̓ 
οὐδὲν ἐπίστανται ποιεῖν; Πάντα μὲν οὖν, ὡς ἐγῴμαι. 

Ναυσικύδης οὐ μόνον ἑαυτόν τε καὶ τοὺς οἰκέτας 
τρέφει. ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ὕς πολλὰς καὶ βοῦς, 
καὶ περιποιεῖται τοσαῦτα ὥστε καὶ τῇ πόλει πολλάκις 

λειτουργεῖν, ἀπὸ ὃὲ ἀρτοποιίας Κύρηβος τήν τε οἰκίαν. 
πᾶσαν διατρέφει καὶ ξῇ δαψιλῶς. Ζημέας δ᾽ ὁ Κολ-, 
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λυτεὺς ἀπὸ χλαμυδουργίας ,) Μένων δ᾽ ἀπο χλανι- 
δοποιίας, Μεγαρέων δ᾽ οἱ πλεῖστοι ἀπὸ ἐξωμιδο- 
ποιίας διατρέφονται; Νὴ 4“, ἔφη: οὗτοι μὲν γὰρ 
ὠνούμενοι βαρβάφους ἀνθρώπους ἔχουσιν, ὥστ᾽ ἀναγ- 
κάξειν ἐργάξεσϑαι ἃ καλῶς ἔχει" ἐγὼ δ᾽ ἐλευϑέρους τε 
καὶ συγγενεῖς. Ἔπειτ᾽, ἔφη. ὅτι ἐλεύϑεροί τ᾽ εἰσὶ καὶ Ἷ 
συγγενεῖς σοι, οἴει χρῆναι αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο ποιεῖν 
ἢ ἐσϑίειν καὶ καθεύδειν; πότερον καὶ τῶν ἄλλων ἐλευ-- 
ϑέρων τοὺς οὕτω ξῶντας ἄμεινον διάγοντας ὁρᾶς καὶ 
μᾶλλον εὐδαιμονίξεις ἢ τοὺς ἃ ἐπίστανται χρήσιμα 
πρὸς τὸν βίον, τούτων ἐπιμελομένους; ἡ τὴν μὲν ἀρ-- 
γίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν αἰσϑάνει τοῖς ἀνϑφώποις πρός 
τε τὸ μαϑεῖν ὰ προσήκει ἐπίστασϑαι καὶ πρὸς τὸ ἀρὴν 
μονεύειν ἂν μάϑωσι καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνευν τε καὶ 
ἰσχύειν τοῖς σώμασι καὶ πρὸς τὸ κτήσασϑαί τε καὶ 
σώξειν τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ὠφέλιμα ὄντα, τὴν 
δ᾽ ἐργασίαν. καὶ τὴν ἐπιμέλειαν οὐδὲν χρήσιμα; ἔμα- 
ϑον δὲ ἃ φὴς αὐτὰς ἐπίστασϑαι πότερον ὡς οὔτε χρή- 
σιμὰ ὄντα πρὸς τὸν βίον οὔτε ποιήσουσαι αὐτῶν οὐ-- 

δέν. ἢ τοὐναντίον ὡς καὶ ἐπιμελησόμεναι τούτων καὶ 
ὠφελησόμεναι ἀπ᾿ αὐτῶν; ποτέρως γὰρ ἂν μᾶλλον 
ἄνθϑοωποι σωφρονοῖεν, ἀργοῦντες, ἡ τῶν χρησίμων 

ἐπιμελόμενοι; ποτέρως δ᾽ ἂν δικαιότεροι εἶεν, εἰ ἐρ-- 
γάξοιντο, ἢ εἰ ἀργοῦντες βουλεύοιντο περὶ τῶν ἐπι- 
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τηδείων; ἀλλὰ καὶ νῦν μέν, ὡς ἐγώμαι, οὔτε σὺ ἐκεί- 
. " 3 "ὦ ὔ ’ὔ Α 

νας φιλεῦς οὔτ᾽ ἐκεῖναι σέ, σὺ μὲν ἡγούμενος αὐτὰς 
ἐπιζημίους εἶναι σεαυτῷ, ἐκεῖναι δὲ σὲ ὁρῶσαι ἀχϑό-. 
μενον ἐφ᾽ ἑαυταῖς. ἐκ δὲ τούτων κένδυνος μείζω τε 
ἀπέχϑειαν γίγνεσϑαι καὶ τὴν προγεγονυῖαν χάριν μει- 
υὔσϑαι. ἐὰν δὲ προστατήσῃς ὅσως ἐνεργοὶ ὦσι. σὶ 

Ἐππ μὲν ἐκείνας ΦΙΛΉ σεις, ὁρῶν ὠφελίμους σεαυτῷ οὖσας. 

 ἐχεῖναι δὲ σὲ ἀγαπήσουσιν, αἰσθυβεν χαίροντα 

εχ λῶν τἀοίδνν, 5. 

καξαν όρλων ἀρ ἐν εν 
ας νυν ίυ, 



θά ΚΒ. παρ ΠΤ 

αὐταῖς, τῶν δὲ προγεγονυιῶν εὐεργεσιῶν ἥδιον μὲ- 
μνημένοι τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων χάριν αὐξήσετε καὶ ἐκ τού-- 

Ἄρτων φιλικώτερόν τε καὶ οἰκειότερον ἀλλήλοις ἕξετε. 
εἰ μὲν τοίνυν αἰσχρὸν τι ἔμελλον ἐργάσεσϑαι- ϑάνα- 

τον ἀντ᾽ αὐτοῦ προαιρετέον ν᾿ νῦν δὲ ἃ μὲν δοκεῖ 
κάλλιστα καὶ πρεπωδέστατα γυναιξὶν εἶναι ἐπίσταν-- 

ται, ὡς ἔοικε. πάντες δὲ ἃ ἐπίστανται ῥᾷστα τε καὶ 
τάχιστα καὶ κάλλιστα καὶ ἥδιστα ἐργάζονται. μὴ οὖν 
ὄκνει. ἔφη. ταῦτα εἰσηγεῖσϑαι αὐταῖς ἃ σοί τε λυσι- 
τελήσει κἀκείναις - καί, ὡς εἰκός, ἡδέως ὑπακούσονται. 

11᾽4λλὰ νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη ὁ ̓ Δρίσταρχος, οὕτω μοι, 
δοκεῖς καλῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες. ὥστε πρόσϑεν μὲν 
οὐ προσιέμην δανείσασϑαι, εἰδὼς ὅτι ἀναλώσας ὃ ἂν 
λάβω οὐχ ἕξω ἀποδοῦναι, νῦν δέ μοι δοκῶ εἰς ἔργων 
ἀφορμὴν ὑπομενεῖν αὐτὸ ποιῆσαι. 

19 Ἐκ τούτων δὲ ἐπορίσϑη μὲν ἀφορμή, ἐωνήϑη δὲ 
ἔρια, καὶ ἐργαξόμεναι μὲν ἠρίστων, ἐργασάμεναν δὲ 
ἐδείπνουν, ἱλαραὶ δὲ ἀντὶ σκυϑρῳπῶν ἦσαν, καὶ ἀντὶ 
ὑφορωμένων ἑαυτοὺς ἡδέως ἀλλήλους. ἑώρων. καὶ αἱ 

μὲν ὡς κηδεμόνα ἐφίλουν, . ὁ δὲ ὡς ὠφελίμους ἡγάπα. 
τέλος δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸν Σωκράτη χαίρων διηγεῖτο 

ταῦτα τε καὶ ὅτι αἰτιῶνται αὐτὸν μόνον τῶν ἐν τῇ 
18 οἰκίᾳ ἀργὸν ἐσθίειν. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, Εἶτ᾽ οὐ. ἐν 

λέγεις αὐταῖς τὸν τοῦ κυνὸς. λόχον: φασὶ γάρ, ὅτε 
φωνήεντα ἦν τὰ ξῷα. τὴν οἷν πρὸς τὸν δεσπότην εἶ-- 
πεῖν, Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν μὲν ταῖς καὶ ἔρια σοι 
καὶ ἄρνας καὶ τυρὸν παρεχούσαις οὐδὲν δίδως ὅ,τι 
ἂν μὴ ἐκ τῆς γῆς λάβωμεν, τῷ δὲ κυνί, ὃς οὐδὲν 
τοιοῦτον σοι παρέχει, μεταδίδως οὗπερ αὐτὸς ἔχεις. ἥ 

14 σίτου. τὸν κύνα οὖν ἀκούσαντα εἰπεῖν, Ναὶ μὰ “Ζίζ ἢ 
ἐγὼ γάρ εἶμι ὃ καὶ ὑμᾶς αὐτὰς σώξων ὥστε μήτε ὑπ 
ἀνδρώπων κλέπτεσϑαι μήτε ὑπὸ λύκων ἁρπαξεσϑαι, 
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ἐπεὶ ὑμεῖς γε. εἶ μὴ ἐγὼ προφυλάττοιμι ὑμᾶς, οὐδ᾽ 
ἂν νέμεσϑαι δύναισϑε. φοβούμεναι μὴ ἀπόλησϑε. οὔ- 
τῷ δὴ λέγεται καὶ τὰ πρόβατα συγχωρῆσαι τὸν κύνα 
προτιμᾶσϑαι. καὶ σὺ οὖν ἐκείναις λέγε ὅτι ἀντὶ κυ- 
νὸς εἶ φύλαξ καὶ ἐπιμελητής, καὶ διὰ σὲ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς 
ἀδικούμεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ἡδέως ἐργαξόμεναι ξῶσιν. 

ο Ἄλλον δέποτε ἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνου ἰδών, ΥΠΙ 
Πόϑεν,. ἔφη. Ἐὔϑηρε, φαίνει; Ὑπὸ μὲν τὴν κατά- 

λυσιν τοῦ ἘΠ η; ἔφη, οῶ Σώκρατες, ἐκ τῆς ἀπο-- 

δημίας, νυνὶ μέντοι αὐτόϑεν. ἐπειδὴ γὰρ ἀφῃρέϑην μὲν 
τὰ ἐν τῇ ὑπερορίᾳ κτήματα, ἐν δὲ τῇ ̓ Δττικῇ ὃ πατήρ 
μοι: οὐδὲν κατέλιπεν. ἀναγκάξομαι νῦν ἐπιδημήσας 
τῷ σώματι ἐργαξόμενος τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι. δο-- 
κεῖ δέ μοι τοῦτο κρεῖττον εἶναι ἢ δεῖσθαί τινος ἀνθρώ- 
πῶν. ἄλλως τε καὶ μηδὲν ἔχοντα ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν δανειξοί- 

μην. Καὶ πόσον ἂν χρόνον οἴει δοι, ἔφη, τὸ σῶμα 
ἱχανὸν εἶναι μισϑοῦ τἀπιτήδεια ἐργάξεσϑαι; “Μὰ τὸν 
4(΄, ἔφη. οὐ πολὺν χρόνον. Καὶ μήν, "ἔφη; ὅταν γὲ 
πρεσβύτερος γένῃ, δῆλον ὅτι δαπάνης μὲν δεήσει, μν- 
σϑὸν δὲ οὐδείς σοι ἐθελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων 

διδόναι. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ἔφη. Οὐκοῦν. ἔφη. κρεῖτ- 8 

τὸν ἐστιν αὐτόϑεν τοῖς τοιούτοις τῶν ἔργων ἐπιτί- 
ϑεσϑαι ἃ καὶ πρεσβυτέρῳ γενομένῳ ἐπαρκέσει. καὶ 
προσελθόντα τῷ τῶν πλείονα χρήματα κεκτημένων. 
δεομένῳ τοῦ συνεπιμελησομένου, ἔργων τε ἐπιστα- 

᾿ς τοῦντα καὶ συγκομίξζοντα καρποὺς καὶ συμφυλάτ- 
᾿ς τοντὰ τὴν οὐσίαν, ὠφελοῦντα ἀντωφελεῖσϑαι. Χα- 4 

λεπῶς ἄν, ἔφη. ἐγώ, ὦ Σώκρατες, δουλείαν ὑπο- 
μείναιμι. Καὶ μὴν οἵ γε ἐν ταῖς πόλεσι προστατεύον- 

τὲς καὶ τῶν δημοσίων ἐπιμελόμενοι οὐ δουλοπρε- 
πέστεροι, ἕνεκα τούτου. ἀλλ᾽ ἐλευϑεριώτεροι νομέ- 

᾿ς ζονται. Ὅλως, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ ὑπαίτιον εἶ- 5 
ΧΘΏΟΡΗ. Νίϑτηου. 5 
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ναΐίτινι οὐ πάνυ προσίεμαι. Καὶ μήν, ἔφη, Εὔϑηρε, 
ΠΕ : “ Ἐπ ; ΩΝ 
οὐ πάνυ γε ῥδάδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔργον ἐφ᾽ ᾧ οὐκ ἂν τις 
αἰτίαν ἔχοι. χαλεπὸν. γὰρ οὕτω τι ποιῆσαι ὥστε μηδὲν 
ἁμαρτεῖν , χαλεπὸν δὲ καὶ ἀναμαρτήτως τι ποιήσαντα 
μὴ ἀγνώμονι κριτῇ περιτυχεῖν" ἐπεὶ καὶ οἷς νῦν ἐρ- 

γάξεσϑαι φὴς ϑαυμάξω εἰ ῥάδιόν ἐστιν ἀνέγκλητον. 
Ὁ διαγίγνεσϑαι. “χρὴ οὖν πειρᾶσϑαι τοὺς φιλαιτίους 

φεύγειν καὶ τοὺς εὐγνώμονας διώκειν. καὶ τῶν πρα- 
γμάτων ὅσα μὲν δύνασαι ποιεῖν ὑπομένειν. ὅσα δὲ μὴ 
δύνασαι φυλάττεσϑαι,. διτι δ᾽ ἂν πράττῃς. τούτου 
ὡς κάλλιστα καὶ προϑυμότατα ἐπιμέλεσθαι. οὕτω 
γὰρ ἥκιστ᾽ ἂν μέν σε οἶμαι ἐν αἰτία εἶναι, μάλιστα, 
δὲ τῇ ἀπορίᾳ βοήϑειαν δὑρεῖν, δᾷστα δὲ καὶ ἀκιν- 
δυνότατα ζὴν καὶ εἰς τὸ γῆρας διαρκέστατα. 

ΙΧ. Οἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Κρίτωνος ἀκούσαντα ὡς 
χαλεπὸν ὁ βίος ᾿ἀϑήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἕαυ-- 
τοῦ πράττειν. Νῦν γάρ, ἔφη. ἐμέ τινες εἰς δίκας 
ἄγουσιν, οὐχ ὅτι ἀδικοῦνται ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι νο-- 
ὠίξουσιν ἥδιον ἄν με. ἀργύριον τελέσαι ἡ πράγματα ἧς 

2 ἔχειν. καὶ ὁ Σωκφάτης; Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
κύνας δὲ τρέφεις. ἵνα σοι τοὺς λύκους ἀπὸ τῶν πρ-.- 

βάτων ἀπερύκωσι; Καὶ μάλα, ἔφη" μᾶλλον γάρ μοι 
λυσιτελεῖ τρέφειν ἢ μή. Οὐκ ἂν οὖν ϑρέψαις καὶ 
ἄνδρα ὅστις ἐϑέλοι τε καὶ δύναιτό σου ἀπερύκειν τοὺς 

8 ἐπιχειροῦντας ἀδικεῖν σε; Ἡδέως γ᾽ ἄν, ἔφη, εἰ μὴ 
φοβοίμην ὅπως μὴ ἐπ᾽ αὐτόν με τράποιτο. Τί δ᾽; 
ἔφη. οὐχ ὁρᾷς ὅτι πολλῷ ἥδιόν ἐστι χαριξόμενον οἵῳ 
σοὶ ἀνδρὶ ἢ ἀπεχϑόμενον ὠφελεῖσϑαιν; εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι εἰ-. 
σὶν ἐνθάδε τῶν τοιούτων ἀνδρῶν, οἵ πάνυ ἂν φιλοτι- 

μηϑεῖεν φίλῳ σοὶ χρῆσϑοαι. ὟΝ 
ά, ἈἈἀΔΚΚΚαὶ ἐκτούτων ἀνευρίσκουσιν ᾿ἠρχέδημον, πάνυ, 

μὲν ἱκανὸν εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι; πένητα δέ" οὐ γὰΛ᾽᾿λ͵ 
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ς ᾽ ΤΡΑΜΗΝΌ ΤΑ ᾿ , 2 ν , ’ 
ἣν οἷος ἀπὸ παντὸς κερδαίνειν, ἀλλὰ φιλόχρηστος τὲ 
καὶ ἔφη ῥᾷστον εἶναι ἀπὸ τῶν συκοφαντῶν λαμβά- 

γειν. τούτῳ οὖν ὁ Κρίτων, ὁπότε συγκομίζοι ἢ σῖτον 
ἽΝ 9) 4 Ἣν», 2 Ἵ - 3 -“ Σ 

ἢ ἔλαιον ἢ οἷνον ἡ ἔρια ἡ τι ἄλλο τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνο-- 
μένων χρησίμων πρὸς τὸν βίον, ἀφελὼν ἐδίδου᾽ καὶ 
ὁπότε ϑύοι, ἐκάλει, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπεμέλετο. 

᾿ ͵7ὔ ΡΝ τ) ᾿ Ἷ 3 2 6 Ἃ , 

νομίσας δὲ ὁ ᾿ἀρχέδημος ἀποστροφήν οἵ τὸν Κρίτωνος ΒΕ, 
οἶκον μάλα περιεῖπεν αὐτόν. καὶ εὐθὺς τῶν συκο- 

’ ᾿ , 3 , δ ἣ 3 

φαντοῦύντῶν τὸν Κρίτωνα ἀνευρίσκει πολλὰ μὲν ἀδι-- 
κήματα. πολλοὺς δ᾽ ἐχϑρούς᾽ καὶ ἢ προσεκαλεῖτο εἰς 

, ξ 2) : ἀὐττδς Ω 

δώκην δημοσίαν, ἐν ἡ αὐτὸν ἔδει κριϑῆνὰν ὃ,τι 
ἘΝ δπ 8, τῇ ὃ Α δ ᾿ 

δεῖ παϑεῖν ἡ ἀποτῖσαι. ὁ δὲ συνειδὼς αὐτῷ πολλὰ ὃ 
᾿ 2 “«- ᾿ῳ :) ᾿ 

καὶ πονηρὰ πάντ᾽ ἐποίει ὥστε ἀπαλλαγῆναι τοῦ .4ρ- 
’ ς κι 29 , 3 3 , δ’ 

χεδημου. ὁ δὲ “Αρχέδημος οὐκ ἀπηλλάττετο. ξῶς 
ὑπ ,ὕ 2 -» 2 -Ὕ [4 3 

τόν τὲ Κρίτωνα ἀφῆκε καὶ αὐτῷ χρήματα ἐδωκεν.. 
“) -Ὁ 2 -»"ΣΞἌ ’ 

ἐπεὶ δὲ τοῦτό τε καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὁ ᾿“ρχέδημος διξ-- 7 
᾿ 7 2) ’ ’ “Ὕ Ἃ 3 Ἁ ’ 

ο΄ πρᾶξατο, ἤδη τότε, ὥσπερ οτὰαν νομξὺς ἀγαϑον κυνα τῇ 
ἥ Ἷ 2) Ἁ ρ.᾿"», -» ’ , 2 “--- 

ἔχῃ. καὶ οἱ ἄλλον νομῆς βούλονται πλησίον αὐτου 

τὰς ἀγέλας ἱστάναι, ἵνα τοῦ κυνὸς ἀπολαύωσιν, οὕτω 

δὴ καὶ Κρίτωνος πολλοὶ τῶν φίλων ἐδέοντο καὶ σφίσι 
παρέχειν φύλακα τὸν ᾿'Δρχέδημον. ὁ δὲ ᾿ἀρχέδημος τῷ  παρὲχ ἐὰ ! θχ ἰν ἜΕΣ χε 09 ΤῸ 8 

δ ’ » , 

Κρίτωνι ἡδέως ἐχαρίξετο, καὶ οὐχ οτι μονος ὁ Κρίτων 
ν ᾽ ᾿ - “ 3. - 

ἐν ἡσυχία ἡν, ἀλλὰ καὶ οἵ φίλοι αὐτοῦ. εἰ δέτις αὐτῷ 
΄, κα ν  Δῆ 2 ἥ Οὐ τ δ ὉἋ 7) 3 ὲ 

τούτων οἷς ἀπήχϑετο ὀνειδίζοι ὡς ὑπὸ Κρίτωνος ὠφε-- 
: ν ΄ ὴ 5 2) λούμενος κολακεύοι αὐτόν, Πότερον οὔν. ἔφη ὁ ᾽4ρ- 

4 -»"ὖ7 

᾿ς χέδημος, αἰσχρόν ἐστιν εὐεργετούμενον ὑπὸ χρηστῶν 
ο΄ ἀνϑρώπων καὶ ἀντευεργετοῦντα τοὺς μὲν τοιούτους 

φίλους ποιεῖσϑαι, τοῖς δὲ πονηροῖς διαφέρεσθαι, ἡ 
τοὺς μὲν χαλοὺς κἀγαϑοὺς ἀδικεῖν πειρώμενον ἐχ-- 
ϑοοὺς ποιεῖσθαι. τοῖς δὲ πονηροῖς συνεργοῦντα πει- 
᾿ρᾶσϑαι φίλους ποιεῖσϑαι καὶ χρῆσϑαι τούτοις ἀντ᾽ ἐκεί- 
νῶν: ἔκ δὲ τούτου εἷς τε τῶν Κρίτωνος φίλων ᾽49- 



δᾶ ΠΈΡΣΗΝ: 0 ΑΠΡΙΊΧΤΟΧ,: 

χέδημος ἦν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Κρί
τωνος φίλων ἔᾶς 

μᾶτο. 
' 

Χ. Οἶδα δὲ καὶ Ζιοδώρῳ αὐτὸν ἑταίρῳ ὄντι τοι δὰ 
διαλεχϑέντα- Εἰπέ μοι. ἔφη, ὦ “όδωρε, ἂν τίς σε 

2 τῶν οἰκετῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμέλει ὅπως ἀνασώσει; Καὶ 

ἄλλους 78 νὴ “1, ἔφη, τον σῶστρα τούτου 

ἀνακηρύττων. Τίγάρ; ἔφη, ἐάν τίς σοι κάμνῃ τῶν οἷ- 
κετῶν, τούτου ἐπιμέλει καὶ παρακαλεῖς ἰατρούς. ὅπως 
μὴ ἀποθάνῃ; Σφόδρα γ΄, ἔφη. Εἰ δέ τίς σοι τῶν γνω- 
ρίμων, ἔφη, πολὺ τῶν οἰκετῶν χρησιμώτερος ὧν κιν- 
δυνεύει δι᾽ ἔνδειαν ἀπολέσϑαι. οὐκ οἴει σοι ἄξιον εἶναι 

8 ἐπιμεληϑῆναι ὅπως διασωθῇ; καὶ μὴν οἶσϑά γε ὅτι 
οὐκ ἀγνώμων ἐστὴν Ἑρμογένης" αἰσχύνοιτο δ᾽ ἄν, 
εἶ ὠφελούμενος ὑπὸ σοῦ μὴ ἀντωφελοίη ὅε. καί- 
τοι τὸ ὑπηρέτην ἑχόντα τε καὶ εὔνουν καὶ παρα- 
μόνιμον ἔχειν, καὶ μὴ μόνον τὸ κελευόμενον ἵκα- 
νὸν ὄντα ποιεῖν. ἀλλὰ δυνάμενον καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
χρήσιμον εἶναι καὶ προνοεῖν καὶ προβουλεύεσϑαι 

ὃ τς τ Ξ- 3 2 

ἀπολλῶν οἰκετῶν οἶμαν ἀντάξιον εἶναι. οἵ μέντοι ἀγα- 
᾿ϑοὶ οἰκονόμοι. ὅταν τὸ πολλοῦ ἄξιον μικροῦ ἐξῇ πρία--. 
σϑαι. τότε φασὶ δεῖν ὠνεῖσϑαι. νῦν δὲ διὰ τὰ πράγματα 

δ εὐωνοτάτους ἔστι φίλους ἀγαϑοὺς χκτήσασϑαι. καὶ ὃ 
Διόδωρος. 4λλὰ καλῶς τε, ἔφη. λέγεις, ὦ Σώκρατες, 

᾿ καὶ κέλευσον ἐλϑεῖν ὡς ἐμὲ τὸν Ἑρμογένη. Μὰ Ζζ, 
ἔφη. οὐκ ἔγωγε: νομίζω γὰρ οὔτε σοὶ κάλλιον εἶναι τὸ 
καλέσαι ἐκεῖνον τοῦ αὐτὸν ἐλϑεῖν πρὸς ἐκεῖνον οὔτ᾽ 

9 ἐχείνῷ μεῖξον ἀγαϑὸν τὸ πραχϑῆναι ταῦτα ἡ σοί. οὕτω 
δὴ ὁ Διόδωρος ὥχετο πρὸς τὸν Ἑρμογένη καὶ οὐ 
πολὺ τελέσας ἐκτήσατο φίλον, ὃς ἔργον εἶχε σκοπεῖν. 

ὅ,τι ἂν ἢ λέγων ἢ πράττων ὠφελοίη τε καὶ εὐφραίνοι 

Διόδωρον. 
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[Γ.] 

(".. ὃΣ τοὺς ὀρεγομένους τῶν καλῶν ἐπιμελεῖς ὦν τ 

ὀρέγοιντο ποιῶν ὠφέλει, νῦν τοῦτο διηγήσομαι. ἀκού-- 
σας γάρ ποτε Ζιονυσόδωρον εἰς τὴν πόλιν ἥκειν ἐπαγ-- 

; γελλόμενον στρατηγεῖν διδάξειν, ἔλεξε πρός τινα τῶν 
συνόντων, ὃν ἠσϑάνετο βουλόμενον τῆς τιμῆς ταύ- 
της τυχεῖν. Αἰσχρὸν μέντοι, ὦ νεανία, τὸν βουλό-2 

μένον τῇ πόλει στρατηγεῖν, ἐξὸν τοῦτο ἜΘΟΣ ἀμε- 
-Ὁ πψΡ τ ᾽ὕ τ - 

λῆσαι αὐτοῦ καὶ δικαίως ἂν οὗτος ὑπὸ τῆς πόλεως 
τὲ ν - Ἧι, το 3 ,ὔ ᾽ 

ξημιοῖτο πολὺ μάλλον ἡ εἴ τις ἀνδριαντας ἐργολα- 

βοίη μὴ μεμαϑηκὼς ἀνδριαντοποιεῖν. ὅλης γὰρ τῆς ὃ 
πόλεως ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις ἐπιτρεπομένης 

τῷ στρατηγῷ; μεγάλα τά τὲ ἀγαϑὰ κατορϑοῦντος 
-οΣ΄᾽ Ἃ 2 Ἃ ͵, 

αὐτοῦ καὶ τὰ κακὰ διαμαρτάνοντος εἰκὸς γίγνεσθαι. 
πῶς οὖν οὐκ ἂν δικαίως ὁ τοῦ μὲν μανθάνειν τοῦτο 
ἀμελῶν. τοῦ δὲ αἱρεϑῆναι ἐπιμελόμενος ξημιοῖτο: 

- ᾿ ΡΥ 2! ΟΣ δὴ 7 ΄ ᾿ , 
τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων ἔπεισεν αὑτὸν ἐλϑόντα μανϑά- 

7 τε "“ , 

νειν. ἐπεὶ δὲ μεμαϑηκὼς ἧκε, προσέπαιξεν αὐτῷ λέ- 4 
9 ΡΟΣ τὺ τς ΓΚ δ’ Ω Ἁ 

γων. Οὐ δοκεῖ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ Ὅμηρος τὸν 
᾿Δγαμέμνονα γεραρὸν ἔφη εἶναι. οὕτω καὶ ὅδε στρα- 

- [4 ’ Ἁ , 

τηγὲϊν μαϑ'ῶν γεραρώτερος φαίνεσϑαι; καὶ γὰρ ὥσπερ 
ὁ χιϑαρίζειν μαϑὼν, καὶ ἐὰν μὴ κιϑαρίξῃ, κιϑαριστής 
3 τς Ἁ - μ᾿ Χ 3 ΄ Ὁ 
ἔστι, ἘΠ μαϑῶν ἘΠ ΌΠ: καν μή ἰατρεύῃ, ὁμῶς ἰα- 
τρός ἐστιν. οὕτω καὶ ὅδε ἀπὸ τοῦδε τοῦ χρόνου δια-- 
τελεῖ στρατηγὸς ὦν, κἂν μηδεὶς αὐτὸν ἕληται. ὁ δὲ 
μὴ. ἐπιστάμενος οὔτε στρατηγὸς οὔτε ἰατρός ἐστιν. 
οὐδ᾽ ἐὰν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱρεϑῇ. ἀτάρ, ἔφη. ὃ 

ἵνα κἂν ἡμῶν τις ἢ ᾿ ταξιαρχῇ ἢ λοχαγῇ σεν ἐπιστη-- 
μονέστεροι τῶν πολεμικῶν μεν, λέξον ἡμῖν πόϑεν 



θ.γε καὶ ἄλλο οὐδὲν ἐδίδαξεν. ᾿“λλὰ μήν, ἔφη ὁ Σω- 

δ᾽ “λλὰ πάνυ, ἔθ ὁ ΠΡοπθ 0 ὅμοιον, ῶ “Σῶκρα- 

θτῶν ὠϑώῶνται. Εἰ μὲν τοίνυν, ἔφη, -καὶ διαγιψνώ- 

.18. ΠΙ. ΟΑΡ, 1. 

κ ὙΣ ς ἐς: ̓ 

ἤρξατό σε διδάσκειν τὴν στρατηγίαν. καὶ ὅς, Ἐπ τοῦ 
αὐτοῦ, ἔφη, εἰς ὅπερ καὶ ἐτελεύτα" τὰ γὰρ τακτικὰ ἐμέ, 

κράτης, τοῦτό γὲ πολλοστὸν μέρος ἐστὶ στρατηγίας. 
καὶ γὰρ παρασκευαστικὸν τῶν εἰς τὸν πόλεμον τὸν 
στρατηγὸν εἶναι χρὴ καὶ ποριστικὸν τῶν ἐπιτηδείων 
τοῖς στρατιώταις καὶ μηχανικὸν καὶ ἐργαστικὸν καὶ 
ἐπιμελῆ καὶ καρτερικὸν καὶ ἀγχίνουν καὶ φιλόφρονά 
τε καὶ ὁμὸν καὶ ἁπλοῦν τε καὶ ἐπίβουλον καὶ φυλακτι-- 
κόν τε καὶ κλέπτην καὶ προετικὸν καὶ ἅρπαγα καὶ φι- 
λόδωρον καὶ πλεονέκτην καὶ ἀσφαλῆ καὶ ἐπιϑετικόν, 
καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ φύσει καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν εὖ, 

7 στρατηγήσοντα ἔχειν. καλὸν δὲ καὶ τὸ τακτικὸν εἶναι" 
πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταγμένον ἀτάκτου, 
ὥσπερ λέϑοι τε καὶ πλίνϑοιν καὶ ξύλα καὶ κέραμος 
ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμα ἐστιν, ἐπειδὰν 
ὃξ ταχϑῇ κάτω μὲν καὶ ἐπιπολῆς τὰ μήτε σηπόμενα 
μήτε τηκόμενα, οἵ τε λέϑοι καὶ ὁ κέραμος, ἐν μέσῳ 
ὃξ αἵ τε πλένϑοι καὶ τὰ ξύλα, ὥσπερ ἐν οἰκοδομίᾳ., συν- 

τύϑεται, τότε γίγνεται πολλοῦ ἄξιον ατῆμα οἰκία. 

. τξο, εἰρηκας. καὶ γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ τοὺς ἀρίστους δῷ 

δεῖ πρώτους τάττειν καὶ τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ 
τοὺς χειρίστους, ἵνα ὑπὸ μὲν τῶν ἄγωνται, ὑπὸ δὲ. 

σκευν σὲ τοὺς ἀγαϑοὺς καὶ τοὺς κακοὺς ἐδίδαξεν. εἰ 
δὲ μή. τί δοι ὄφελος ὧν ἔμαϑες;; οὐδὲ γὰρ εἴ δὲ ἀργύ- 
ριον ἐκέλευσε πρῶτον μὲν καὶ τελευταῖον τὸ καλλι-- 
στον τάττευν, ἐν μέσῳ δὲ τὸ χείριστον, μὴ διδάξας 
διαγιγνώσκειν τότε καλὸν καὶ τὸ πίβδηλον; οὐδὲν ἄν 
δου ὄφελος ἦν. “4λλὰ μὰ “1),. “ἔφη, οὐκ ἐδίδαξον" 
ὥστε εὐ τοὺς ἂν ἡμᾶς δέοι τούς τε ἀγαϑοὺς καὶ τοὺς 
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κακοὺς κρίνειν. Τί οὖν οὐ σκοποῦμεν, ἐφ ῆ: σῶς αν 10 

αὐτῶν μὴ διαμαρτάνοιμεν;: Βούλομαι ,. ἔφη ὁ νεανί- 

ὄχος. Οὐκοῦν. ἔφη » εἰ μὲν ἀργύριον δέοι ἁρπάξειν, 

τοὺς φιλαργυρωτάτους πρώτους καϑιστάντες ὀρϑῶς 

ἂν τάττοιμεν; Ἔμοιγε δοκεῖ. Τύδὲ τοὺς κινδυνεύειν 

μέλλοντας: ἄρα τοὺς φιλοτιμοτάτους προτακτέξον; Οὗὕ- ὼ 

τοὶ γοῦν εἰσιν " ἔφη. οἱ ἕνεκα ἐπαίνου. κινδυνξύειν ἔν 
ἐθέλοντες. οὐ τοίνυν οὗτοί γὲ ἄδηλοι, ἀλλ᾽ ἐπιφα- 

νεῖς πανταχοῦ ὄντες εὐεύρετοι ἂν εἶεν. ᾿ταρ. ἔφη, 11 

πότερα σὲ τάττειν μόνον ἐδίδαξεν, ἡ καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως 

χθηστέον ἑκάστῳ [τῶν ταγμάτων); οὐ πάνυ, ἔφη. Καὶ 
μὴν πολλά γ᾽ ἐστὶ πρὸς ἃ οὔτε τάττειν οὔτε ἄγειν ὧσ- 

᾿αὐτῶς προσήκει. ᾿4λλὰ μὰ “1, ἔφη, οὐ διεσαφήνιξε 

ταῦτα. Νὴ 41, ἔφη, πάλιν τοίνυν ἐλϑὼν ἐπανε- 
ρώτα" ἣν γὰρ ἐπίστηται καὶ μὴ ἀναιδὴς ἡ, αἰσχυνεῖται 
ἀργύριον εἰληφὼς ἐνδεᾶ σε ἀποπέμψασθαι. . 

ἘἘντυχὼν δέ ποτε στρατηγεῖν ῃρημένῳ τῷ, Τοῦ. 
ἕνεκεν, ἔφη. Ὅμηρον οἴει τὸν ᾿4γαμέμνονα προσαγο-- 
ρεῦσαι ποιμένα λαῶν; ἀρά γε ὅτι ὥσπερ τὸν ποιμένα 
δεῖ ἐπιμέλεσϑαι ὅπως σῶ τε ἔσονται αἱ οἷες καὶ τἀπι- 

τήδεια ἐξουσι, καὶ οὗ ἕνεκα τρέφονται. τοῦτο ἔσται᾽ 
οὕτω καὶ τὸν στρατηγὸν ἐπι πελεοῦι δεῖ ὅπως σῷ τε 

οἱ στρατιῶται ἔσονται καὶ τἀπιτήδεια ἕξουσι, καὶ οὔ 

ἕνεκα στρατεύονται : τοῦτο ἔσται; στρατεύονται δέ, 

ἵνα κρατοῦντες τῶν πολ ττν εὐδαιμονέστεροι ὦσιν. 

ἢ τί δήποτε οὕτως ἐπήνεσε τὸν ᾿άγαμέωνονα εἰπών; ἃ 

᾿ς ᾿ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαϑὸς κρατερός γ᾽ 
αἰχμητής: ; ΟΝ 

ἀρά γὲ ὅτι αἰχμητής τε κρατερὸς ἂν εἴη, οὐκ εἰ μόνος Ἰὴ 

αὐτὸς εὖ ἀγωνίζουτο πρὸς τοὺς πολεμίους, ἀλλ᾽ εἰ καὶ 

παντὶ τῷ στρατοπέδῳ τούτου αἴτιος εἴη, καὶ βασιλεὺς 
ἀγαϑός. οὐκ εἰ μόνου τοῦ ἑαυτοῦ βίου καλῶς σρο-- 
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8 αἴτιος τς καὶ γὰρ δι αἴφεῦται οὐχ ἵνα εαυτοῦ 
᾿καλῶρ ἐπιμέληται . ἀλλ᾽ ἵνα καὶ οἵ ἑλόμενοι δι᾽ αὐτὸν Ππν 

εὖ πράττωσι" καὶ στρατεύονται, δὲ πάντερ, ἵνα ὁ βίος ἐος 
αὐτοῖς ὡς βελτιστος ῃ. καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται τού- 

άτου ἕνεκα, ἵνα πρὸς τοῦτο αὐτοῖς ἡγεμόνες ὦσι. δὲ Ὁ ὁ 
οὖν τὸν στο ΤΠ} οττητο τοῦτο παρασκευάξειν τοῖς ἕλοι. Ἷ 

μένοις αὐτὸν στρατηγόν - καὶ γὰρ οὔτε κάλλιον τού- ᾿ 
του ἄλλο δάδιον εὑρεῖν οὔτε αἴσχιον τοῦ ἐναντίου 
καὶ, οὕτως ἐπισκοπῶν τίς εἴη ἀγαϑοῦ ἡγεμόνος ἀρετὴ 

ΤῊ τὰ μὲν ἄλλα περιήρει; κατέλειπε δὲ τὸ εὐδαίμονας 
ποιεῖν ὧν ἂν ἡγῆται. 

Ἧ Π|. Καὶ ἱππαρχεῖν δέ τινι ἠρημένῳ οἶδά ποτε αὐτὸν 
τοιάδε διαλεχϑέντα᾽ Ἔχοις ἄν, ἔφη, ὦ νεανία, εἰπεῦν 
ἡμῖν ὅτου ἕνεκα ἐπεϑύμησαρ ἱππαρχξῖν: οὐ “γὰρ δὴ 
τοῦ πρῶτος τῶν ἱππέων ἐλαύνειν καὶ γὰρ οἵ ἵπποτο- 
ξόται τούτου γε ἀξιοῦνται" προελαύνουσι γοῦν καὶ τῶν 
ἱππάρχων. ᾿᾽4ληϑῆ λέγεις, ἔφη. ᾽4λλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ 
γνωσϑῆναΐέγε: ἐπεὶ καὶ οἷ μαινόμενοί γε ὑπὸ πάντων 

9 γιγνώσκονται. ᾿4ληϑές, ἔφη, καὶ τοῦτο λέγεις. ᾽411᾽ 
ἄρα ὅτι τὸ ἱππικὸν οἴει ἂν τῇ πόλει βέλτιον ποιήσας 
παραδοῦναι, καὶ εἴ τις χρεία γίγνοιτο ἱππέων, τούτων 
ἡγούμενος ἀγαϑοῦ τινος αἴτιος γενέσϑαι τῇ πόλει; 
Καὶ μάλα. ἔφη. Καὶ ἔστι γὲ νὴ 4, ἔφη ὁ Σωκρά- 
της. καλόν, ἐὰν δύνῃ ταῦτα ποιῆσαι. ἡ δὲ ἀρχήπου 
ἐφ᾽ ἣν ἥφησαι ἵππων τε καὶ ἀμβατῶν ἐστιν. Ἔστι γὰρ 

ϑούν, ἔφη. Ἴϑι δὴ λέξον ἡμῖν τοῦτο πρῶτον, ὅπως. 
διανοεῖ τοὺς ἵππους βελτίους ποιῆσαι: ; χαὶ ὃς, ᾿4λλὰ 

τοῦτο μέν, ἔφη, οὐκ ἐμὸν οἶμαι τὸ ἔργον εἶναι, ἀλλὰ 

ἰδίᾳ. ἕκαστον δεῖν τοῦ ἑαυτοῦ ἵππου ἐπιμέλεσϑαι.. 
ἡ Ἐὰν οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, παρέχωνταί δου τοὺς ἴπ-:- ἢ 

πους οἱ μὲν οὕτω κακόποδας ἡ κακοσκελεῖς ἢ ἀσϑε- Ν 
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᾿ νεῖς, οἵ δὲ οὕτως ἀτρόφους ὥστε μὴ δύνασϑαι ἀκο- 

Ὁ ἘΡΡῚ 9 , ς 

λουϑεῖν, οἵ δὲ οὕτως ἀναγώγους ὥστε μὴ μένειν ὅπου 
κ᾿] ᾿ Ἁ ’ὔ, ν δ Ἁ χ4 Ἁ δ, Α ͵,ὔ 

ἂν σὺ ταάξῃς. οἱ δὲ οὕτω λακχτιστας ὥστε μηδὲ τάξαι 

δυνατὸν εἶναι, τί σοι τοῦ ἱππικοῦ ὄφελος ἔσται; ἢ 
᾿ πῶς δυνήσει τοιούτων ἡγούμενος ἀγαϑόν τι ποιῆσαι 

τΣ Ὡς ΡΣ «. 3 ᾿ » , ΕΡῚ χέκὴ Η 
᾿ς φῆὴν πόλιν; καὶ ος. «λλα καλῶς τε λέγεις, ἔφη. καὶ 

πειράσομαι τῶν ἵππων εἰς τὸ δυνατὸν ἐπιμέλεσθαι. 
τ , 5.9 - Ἀ 19}. Ξ 

Τί δέ; τοὺς ἵππέας οὐκ ἐπιχειρήσεις, ἔφη. βελτίονας ὅ 
χ "Ὁ 77 3 , ᾿ 93 -Ρ -ὮἝὉ 9 

ποιῆσαι; Ἔγωγ᾽. ἔφη. Οὐκοῦν πρῶτον μὲν ἀναβα-- 
τικωτέρους ἐπὶ τοὺς ἵππους ποιήσεις [αὐτούς]; Ζ1εῖ 

γοῦν. ἔφη" καὶ γὰρ εἴ τις αὐτῶν καταπέσοι. μᾶλλον 
Ἢ Ὡ ν , ΄ ΤῸΝ. , ’ 

ἂν οὕτω σώξοιτο. Τίγαρ;: ἐαν που κινδυνεύειν δέῃ, θ 

ο΄ πότερον ἐπάγειν τοὺς πολεμίους ἐπὶ τὴν ἄμμον κε-- 
λεύσεις, ἔνϑαπερ εἰώϑατε ἱππεύειν, ἢ πειράσει τὰς 
μελέτας ἐν τοιούτοις ποιεῖσϑαι χωρίοις ἐν οἵοισπερ οἵ 
πόλεμοι γίγνονται; Βέλτιον γοῦν, ἔφη. Τέγάρ; τοῦ 

: βάλλειν ὡς πλείστους ἀπὸ τῶν ἵππων ἐπιμέλειάν τινὰ 
ποιήσει; Βέλτιον γοῦν. ἔφη, καὶ τοῦτο. Θήγειν. δὲ 

᾿ τὰς ψυχὰς τῶν ἱππέων καὶ ἐξοργίξειν πρὸς τοὺς πολε-- 

“μέρους. ἅπερ ἀλκιμωτέρους ποιεῖ, διανενόησαι; Εἰ δὲ 
μή, ἀλλὰ νῦν γε πειράσομαι, ἔφη. Ὅπως δέ σοι πεί- 8 
ϑῶνται οὗ ἱππῆς πεφρόντικάς τι; ἄνευ γὰρ δὴ τούτου 
οὔτε ἵππων οὔτε ἱππέων ἀγαϑῶν καὶ ἀλκίμων οὐδὲν 

ὄφελος. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ἔφη: ἀλλὰ πῶς ἂν τις μάλιστα, 

ὦ Σώκρατες. ἐπὶ τοῦτο αὐτοὺς προτρέψαιτο; Ἐχεῦνο 9 
μὲν δήπου οἶσϑα. ὅτι ἐν παντὶ πράγματι" οὗ ἄνϑρωποι 

τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείϑεσϑαι οὗς ἂν ἡγῶν- 

ται βελτίστους εἶναι. “ καὶ γὰρ ἐν νόσῳ ὃν ἂν ἡγων- 

ται ἰατρικώτατον. εἶναι, τούτῳ μάλιστα π᾿ 

᾿ καὶ ἐν πλῷ, ὃν ἂν κυβερνητικώτατον, καὶ ἐν γεῶρ- 

γέᾳ; ὃν ἂν γεωργικώτατον. Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκ- 
᾿ οὖν εἰχός. ἔφη, καὶ ἐν ἱππικὴ ὃς ἂν μάλιστα εἰδὼς 



᾿ 

τε 

παρα, λον ο΄. 

τ πῶ πῃ --.--΄»-.΄β.. ..- 3» ὦ ἀΑδησυ, Ὁ ΎΜ τ’ 

πΞΨΟν αι. “νὰ 

714 ΕΒ ΠῚ ΟΡΙ: 

φαίνηται ἃ δεῖ ποιεῖν, τούτῳ μάλιστα ἑϑέλειν τοὺς. 
10 ἄλλους πείθεσθαι. Ἐὰν οὖν, ἔφη; ἐγώ. οὖ ΣΙώκφατες, δ: 

βέλτιστος ὧν αὐτῶν δῆλος ὦ, ἀρκέσει, μον τοῦτο εἰς τὸ 

πείθεσθαι αὐτοὺς ἐμοί; ΤΣ γε πρὸς τούτῳ, ἔφη, δὲ- ἐνελῖν 
, ὴ ἢ ἦν ἐπὶ ΕΣ 

δάξῃς αὐτους ὡς τὸ πείϑεσϑαί σοι κάλλιόν τὲ καὶ σῶ-. 
τηριώτερον αὐτοῖς ἔσται. Πῶς οὖν, ἔφη, τοῦτο δι- 
δαξω; Πολὺ νὴ Δ΄, ἔφη, ῥᾷον ἢ εἴ σοι δέοι διδάσκειν. 
ὡς τὰ κακὰ τῶν ἀγαϑῶν ἀμείνω καὶ λυσιτελέστερά 

11 ἐστι. Ζέγεις, ἔφη, σὺ τὸν ἵππαρχον πρὸς τοῖς ἄλλοις, 
ἐπιμέλεσϑαι δεῖν καὶ τοῦ λέγειν δύνασϑαι; Σὺ δ᾽. 
ὥου, ἔφη. χρῆναι σιωπῇ ἱππαρχεῖν; ἢ οὐκ ἐντεϑύ-. 
μησαι ἔτι ὅσα τε νόμῳ μεμαϑήκαμεν κάλλιστα ὄντα, 

5 τ 8 - 2 ΄ - ΄ κ ΄ 
δι ὧν γε ζῆν ἐπιστάμεθα. ταῦτα πᾶντα δια λόγου 
4 Ἢ :: , “ΑῚ ν ͵ 
ἐμαϑομεν. καὶ εἴ τι ἀλλο καλὸν μανϑαᾶνδι τις μᾶὰ- 

ϑημα, διὰ λόγου μανϑάνει, καὶ οἱ ἄριστα διδάσκον- 
τὲς μάλιστα λόγῳ χρώνται καὶ οἵ τὰ σπουδαιότατα 

19 ἐπιστάμενοι κάλλιστα διαλέγονται; ἢ τόδε οὐκ ἐντὲ- 
ϑύμησαι, ὡς ὅταν γε χορὸς εἷς ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως. 
γίγνηται. ὥσπερ ὁ εἰς 2Ζῆλον πεμπόμενος. οὐδεὶς ἄλ-΄ι.͵ ὦ 
λοϑὲν οὐδαμόϑεν τούτῳ ἐφάμιλλος γίγνεται, οὐδ 

3 " 3 ,᾿ , δ , χω ΄ ΩΣ ͵ 

εὐανδρία ἐν ἄλλῃ πόλει ὁμοία τῇ ἐνθάδε συνάγεται; 

13.4ληϑῆ λέγεις. ἔφη. ᾿“λλὰ μὴν οὔτε εὐφωνίᾳ τοσοῦ. 
; 3 τ π᾿ “2 “ὔ ΄ Ξ 

τον διαφέρουσιν 4ϑηναῖον τῶν ἀλλὼῶν οὔτε σωματῶν 
, ἀν ΣΕ, “, ’ Ω τ ἊΝ 

ὠεγεϑει καὶ ρῶμῃ. οσον φιλοτιμίᾳ. ἡπερ μολιασοι 

παροξύνει πρὸς τὰ καλὰ καὶ ἔντιμα. ᾿4ληϑές, ἔφη; 
14 καὶ τοῦτο. Οὐκοῦν οἴει. ἔφη. καὶ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ 

ἐνθάδε εἴ τις ἐπιμεληϑείη, πολὺ ἂν καὶ τούτῳ ὃδιε-, 
νεγκεῖν τῶν ἄλλων ὅπλων τε καὶ ἵππων παρασκευῇ 

Σ- : ᾿ ᾿ 
καὶ εὐταξίᾳ καὶ τῷ ἑτοίμως κινδυνεύειν πρὸς τοὺς πο- 
λεμίους, εἰ νομίδειαν ταῦτα ποιοῦντες ἐπαίνου καὶ 

15 τιμῆς τεύξεσϑαι; Εἰκός γε, ἔφη. Μὴ τοίνυν ὄκνει, 
ἔφη, ἀλλὰ πειρῶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ταῦτα προτρέπειν, 
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ἀφ᾽ ὧν αὐτός τε ὠφελήσει καὶ οἵ ἄλλοι πολῖται διὰ 
δέ. ᾿Ζ4λλὰ νὴ Δία πειράσομαι, ἔφη. 

Ἰδὼν δέποτε Νικομαχίδην ἐξ ἀρχαιρεσιῶν ἀπιόντα ϊν. 
ἤρετο, Τίνες; ὦ Νικομαχίδη. στρατηγοὶ ἥφηνται; καὶ 

ὅς, Οὐ γάρ, Ἑφη, ῶ Σώκρατες ; τοιοῦτοί εἰσιν ᾿49η-- 
ναῖοι, ὥστε ἐμὲ μὲν οὐχ εἵλοντο, ὃς ἐκ καταλόγου 
στρατευόμενος κατατέτριμμαι καὶ λοχαγῶν καὶ τα- 

τ “ξιαρχῶν καὶ τραύματα ὑπὸ τῶν πολεμίων τοσαῦτα 
ἔχω" ἅμα δὲ τὰς οὐλὰς τῶν τραυμάτων ἀπογυμνού- 
μενος ἐπεδείκνυ᾽" ᾿Αντισϑένη δέ, ἘΦ: εἵλοντο, τὸν 

οὔτε: ὁπλίτην πῶ πος αὐ νὰν ἔν τε τοῖς ἱππεῦ- 
σιν οὐδὲν περίβλεπτον ποιήσαντα. ἐπιστάμενον τε 

᾿ ἄλλο οὐδὲν ἢ χρήματα συλλέγειν: Οὐκοῦν. ἔφη ὁ 2 
᾿ Σωκράτης, τοῦτο μὲν ἀγαϑόν. εἴ γε τοῖς στρατιώταις 

Ἷ ἱχανὸς ἔσται τἀπιτήδεια πορίξειν; Καὶ γὰρ οἵ ἐμπο- 
᾿ς ροῦ, ἔφη ὁ Νικομαχίδης. χρήματα συλλέγειν ἱκανοί 
τ εἰσιν- ἀλλ᾽ οὐχ ἕνεκα τούτου καὶ στρατηγεῖν δύναιντ᾽ 

ἄν. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, ᾽4λλὰ καὶ φιλόνεικος ᾿άντι-- 8 
σϑένης ἐστίν, ὃ στρατηγῷ προσεῖναι ἐπιτήδειόν ἐστιν" 
οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ ὁσάκις κεχορήγηκε πᾶσι τοῖς χοροῖς 
φενίκηκε: Μὰ Ζ, ἔφη ὁ Νικομαχίδης; ἀλλ᾽ οὐδὲν 
ὅμοιόν ἐστι χοροῦ τὲ καὶ στρατεύματος προεστάναι. 

Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐδὲ φδῆς γὲ ὁ ̓ ἀντισϑέ- 4 
νης οὐδὲ χορῶν διδασκαλίας ἔμπειρος ὧν ὅμως ἐγένετο 
ῥιανὸς εὑρεῦν τοὺς κρατίστους ταῦτα. Καὶ ἐν τῇ στρα- 
τιᾷ οὖν, ἔφη ὁ Νικομαχίδης ἄλλους μὲν δὑρήσει τοὺς 
᾿ ΒΝ ἀνϑ' ἑαυτοῦ, ἄλλους δὲ τοὺς μαχουμένους. 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐάν γε καὶ ἐν τοῖς πολε-- 8 
Ε οὐποῖο τοὺς τ υτοῦο, ὥσπερ ἐν τοῖς χοφικοῖβ, ἕξευ- 

᾿ οἰσκῇ τὲ καὶ πρυστοῆται, εἰκότως ἂν καὶ τούτου νικη-- 
φῦρος Σ᾿ καὶ δαπανᾶν δ᾽ αὐτὸν εἰκὸς μᾶλλον ἂν 

ἊΣ Γ θέλειν εἰς τὴν σὺν ὅλῃ τῇ πόλει τῶν πολεμικῶν νίκην 



ἐος- 4 πὶ 

πὰ ΠΣ ΘΟΣ Σ᾿ 

ΤΥ ῪΥ 

Ἴ6᾽ 118. π' ΘλΡ ῖν 

θὴ ῆ εἰς τὴν σὺν τῇ φυλῇ τῶν χορικῶν. “έγεις σύ, ἔφη, 

ῶ Σώκρατες, ὡς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός ἐστι χορηγεῖν τὲ Ἵ 

καλῶς καὶ ΠΕΡ, ἘΠ τ “έγω ἐ ἔγωγ᾽. «ἔφη; ὡς ὅτου ἂν 
τις προστατεύῃ, ἐὰν γιγνώσκῃ τὲ ὧν δεῖ καὶ ταῦτα 

πορίξεσϑαι δύνηται, ἀγαϑὸς ἂν εἴη προστάτης - εἴτε 

χοροῦ εἴτε οἴκου εἴτε πόλεως εἴτε στρατεύματος ρον ἡ 

Ἴ στατεύοι. καὶ ὁ Νικομαχίδης, Μὰ 4, ἔφη, ῶ Σώκρα- 
τες, οὐκ ἄν ποτε ὥμην ἐγώ σου ἀκοῦσαι ὡς οἵ ἀγαϑοὺὶ 
οἰκονόμοι ἀγαϑοὶ σ στρατηγοὶ ἂν εἶεν. Ἴϑι δή. ἔφη, 
ἐξετάσωμεν. τὰ ἔργα ἑκατέρου αὐτῶν, ἵνα εἰδῶμεν πό- ̓  

τερον τὰ αὐτά ἐστιν ἢ διαφέρει τι. Πάνυ 78: ἔφη. 

ὃ Οὐκοῦν. ἔφη, τὸ μὲν τους ἀρχομένους κατηκόους τε 
καὶ εὐπειϑεῖς ἑαυτοῖς παρασκευάξειν ἀμφοτέρων ἐστὶν 

ἔργον; Καὶ μάλα, ἔφη. Τί δέ; τὸ προστάττειν ἕκαστα 
“- (ά δαμὸ 2 ἢν ΠΑΙΟ 

τοῖς ἐπιτηδείοις πράττειν; Καὶ τοῦτ΄, ἔφη. Καὶ μὴν. 
᾿ - ; " πη 

τὸ τοὺς κακοὺς κολάξειν καὶ τοὺς ἀγαϑοὺς τιμᾶν 
9 ἀμφοτέροις οἶμαι προσήκειν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ 
δὲ τοὺς ὑπηκόους εὐμενεῖς ποιεῖσϑαι πῶς οὐ καλὸν 
ἀμφοτέροις; Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη. Συμμάχους δὲ καὶ βοη- 
ϑοὺς προσάγεσϑαι δοκεῖ σοι συμφέρειν ἀμφοτέροις ἢ, 
οὔ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿4λλὰ φυλακτικοὺς τῶν ῦν- 
τῶν οὐκ ἀμφοτέρους εἶναι προσήκει; Σφόδρα γ᾽, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ ἐπιμελεῖς καὶ φιλοπόνους ἀμφοτέρους εἶ- 

10 ναι προσήκει περὶ τὰ αὑτῶν ἔργα; Ταῦτα μέν, ἔφη, 
“4 ς , 2 Σά ίοΣ 0) . ᾿ ΄ διὰ 

πάντα ὁμοίως ἀμφοτέρων ἐστίν᾽ ἀλλὰ τὸ μαχεσϑαι 
2. ἐν 3 , 3 ΦΛΣ , ΚΑ τας , : Ι 

οὐκὲετι ἀμφοτέρων. “41λ: ἐχϑροί γε τοι ἀμφοτέροις. : ᾿ ἐξ 
γίγνονται; Καὶ μάλα ; ἔφη ; τοῦτό 78. Ούκουν τὸ ̓ 

Ἐ περιγενέσθαι τούτων ἀμφοτέροις συμφέρει; Πάνυ γ᾽. 

ἔφη᾽ ἀλλ᾽ ἐκεῦνο παρίης, ἂν δέῃ μάχεσϑαι; τί ἀφελήτ ᾽ς ᾿ 
ὅξι ἡ οἰκονομική;: Ἐνταῦϑα δήπου καὶ πλεῖστον, ἔφη" 
ὁ γὰρ ἀγαϑὸς οἰκονόμος, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν οὕτω λυσι-- 
τελές τε καὶ κερδαλέον ἐστὶν ὡς τὸ μαχόμενον τοὺς πο- 
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; ̓λεμίους νικᾶν, οὐδὲ οὕτως ἀλυσιτελές τε καὶ ζη- 

: μιοῦδες ὡς τὸ ἡττᾶσϑαι, προϑυμῶς μὲν τὰ πρὸς τὸ 

᾿ ψιχᾶν συμφέροντα ξητήσει καὶ παρασκευάσεται, ἐπι- 

μελῶς δὲ τὰ πρὸς τὸ ἡττάσϑαι φέροντα σκέψεται 
- ῃ - [ῳ "- 

καὶ φυλάξεται, ἐνεργῶς δ᾽, ἂν τὴν παρασκευὴν ορᾷ 
5 

νιυκητιρεὴν οὔσαν, μαχεῖται, οὐχ ἥκιστα δὲ τούτων, 
ἐὰν ἀπαράσκευος ἡ. φυλάξεται συνάπτειν μάχην. 
“μὴ καταφρόνει, ἔφη, ὦ Νικομαχίδη. τῶν οἰκονομι- 

- χῶν ἀνδρών᾽ ἡ γὰρ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια πλήϑει 
ΓΟ  υεὰ ’ - - - ᾿ 5. ἡ 
ο μόνον διαφέρει τῆς τῶν κοινῶν, τὰ δ᾽ ἀλλα παρα- 

᾿πλήσια ἔχει οὐ γὰρ ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις οἱ τῶν 
ον τ σῶωω, 2 ͵ - Ἵ κ δ Ἂν , 

κοινῶν ἐπιμελόμενοι χρῶνται ἡ οἷσπερ οἵ τὰ ἴδια 
ΔῊ - Ν ᾿ .- Α 

οἰκονομοῦντες᾽ οἷς οἵ ἐπιστάμενοι χρῆσϑαι καὶ τὰ 

ἴδια καὶ τὰ κοινὰ καλῶς πράττουσιν, οἵ δὲ μὴ ἐπι- 
στάμενοι ἀμφοτέρωϑι πλημμελοῦσι. 

12 

Περικλεῖ δέ ποτε τῷ τοῦ πάνυ Περικλέους υἱῷ Υ. 
᾿ διαλεγόμενος, Ἐγώ τοι, ἔφη, ὦ το ον ἐλπίδα 

" ἔχω σοὺ ἘΞ ἀμείνω τε καὶ ἐνδυξοτέραν 

τὴν πόλιν εἰς τὰ πολεμικὰ ἔσεσϑαι καὶ τῶν πολε- 

: μίων κρατήσειν. καὶ ὁ Περικλῆς, Βουλούμην ἄν, ἔφη, 

“ΠῚ Σώκρατες, ἃ λέγεις" ὅπως δὲ ταῦτα γένοιτ᾽ ἂν 

 οἵἨ δύναμαι γνώναι. Βούλει οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
᾿ διαλογιξόμενοι περὶ αὐτῶν ἐπισκοπῶμεν ὅπου ἤδη 

᾿ ᾿ [4 ΠΡ “- 

το δυνατὸν ἐστι; Βούλομαι, ἔφης. Οὐκοῦν οἶσϑα, 
ἔφη, ὅτι πλήϑει μὲν οὐδὲν μξίους εἰσὶν ᾿Αϑηναῖοι 

Ὦ Βοιωτῶν; Οἶδα γάρ, ἔφη. Σώματα δὲ ἀγαϑὰ καὶ 
καλὰ πότερον ἐκ Βοιωτῶν οἴει πλείω ἂν ἐκλεχϑῆναι 
ἢ ἐξ ̓ Αϑηναίων; Οὐδὲ ταύτῃ μοι δοκοῦσι λείπεσϑαι. 

 Εὐμενεστέρους δὲ ποτέρους ἑαυτοῖς εἶναι νομίζεις ; 
 ᾿Αϑηναίους ἔγωγε᾽ Βοιωτῶν μὲν γὰρ πολλοὶ πλεο- 

᾿ μέεέχτούμενον ὑπὸ Θηβαίων δυσμενῶς αὐτοῖς ἔχουσιν, 
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ὃ ̓ 4ϑήνησι δὲ οὐδὲν ὁρῶ τοιοῦτον. ᾿᾽4λλὰ μὴν φιλο: 
: τιμότατοί 7ὲ καὶ μεγαλοφρονέστατοι πάντων εἰσίν 

ἅπερ οὐχ ἥκιστα παροξύνει κινδυνεύειν ὑπὲρ εὐδο- 
ξίας τε καὶ πατρίδος. Οὐδὲ ἐν τούτοις ᾿4ϑηναῖοι 

μεμπτοί. Καὶ μὴν προγόνων γε καλὰ ἔργα οὐκ ἔστιν 

οἷς μείξω καὶ πλείω ὑπάρχει ἢ ̓Αϑηναίοις" ὦ πολλοὶ 
ἐπαιρόμενοι προτρέπονταί τε ἀρετῆς ἐπιμέλεσϑαι καὶ 

- ἄλκιμοι γίγνεσϑαι. Ταῦτα μὲν ἀληϑὴ λέγεις πᾶντα, 

ῶ Σώκρατες" ἀλλ᾽ ὁρᾷς ὅτι ἀφ᾽ οὗ ἥ τε σὺν ὙΌΔΡΕΡΗ 

τῶν χιλέων ἐν ---- συμφορὰ ἐγένετο καὶ ἡ μεϑ' 
Ἱπποκράτους ἐπὶ Ζηλίῳ, ἐκ τούτων τεταπείνωται. 

μὲν ἡ τῶν ᾿ἀϑηναίων δόξα πρὸς τοὺς Βοιωτούς. ἐπὴρ- 

ται δὲ τὸ τῶν Θηβαίων φρόνημα πρὸς τοὺς ᾿4ϑη- 
ναΐίους᾽ ὥστε Βοιωτοὶ μέν, οἵ πρόσϑεν οὐδ᾽ ἐν τῇἮΉ: 
ἑαυτῶν τολμῶντες ᾿4ϑηναίοις ἄνευ “ακεδαιμονέων. ΜΝ 

τε καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων ἀντιτάττεσθαι, νῦν 
ἀπειλοῦσιν αὐτοὶ καϑ’ αὑτοὺς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ᾽άττι- 
κήν, ᾿4ϑηναῖοι δέ, οἵ πρότερον πορϑοῦντες τὴν Βοιῶ- 
τίαν. φοβοῦνται μὴ Βοιωτοὶ δῃώσωσι τὴν ᾿Δττικήν. 

ὅ καὶ ὁ Σωκράτης, ᾿4λλ᾽ αἰσϑάνομαι μέν, ἔφη, ταῦτα 
οὕτως ἔχοντα᾽ δοκεῖ δέ μοι ἀνδρὶ ἀγαϑῷ ἄρχοντι νῦν 
εὐαρεστοτέρως διακεῖσϑαι ἡ πόλις. τὸ μὲν γὰρ ϑάρ- 
ρος ἀμέλειάν τε καὶ δαϑυμίαν καὶ ἀπείθειαν ἐμβάλλει, 

ὁ δὲ φόβος προσεκτικωτέρους τε καὶ δὐπειϑεστέρους , 
6 καὶ δὐτακτοτέρους ποιεῖ. τεκμήραιο δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ 

ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσέν᾽ ὅταν μὲν γὰρ δήπου μηδὲν 
φοβῶνται . μεστοί εἰσιν ἀταξίας" ἔστ᾽ ἂν δὲ ἢ ῇ χειμῶνα 

ῆ ἢ πολεμίους δείσωσιν, οὐ μόνον τὰ κελευόμενα πάντα 

ποιοῦσιν. ἀλλὰ καὶ σιγνεβεὶ καραδοκοῦντες τὰ προδι ὃ 
7 ταχϑησόμενα, ὥσπερ χορευταί. ᾽4λλα μήν, ἔφη ὃ 
Περικλῆς, εἴ γε νῦν μάλιστα πείϑοιντο, ὥρα ἂν “ 
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λέγειν πῶς ἂν αὐτοὺς προτρεψαίμεϑα πάλιν ἀνερα- 
σϑῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς τε καὶ εὐχλείας καὶ εὐδαι-- 
μονίας. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ μὲν ἐβουλό- 8 
μεϑα χρημάτων αὐτοὺς ὧν ἄλλοι εἶχον ἀντιποιεῖ- 
σϑαι, ἀποδεικνύντες αὐτοῖς ταῦτα πατρῷά τε ὄντα 
᾿χαὶ προσήκοντα μάλιστ᾽ ἂν οὕτως αὐτοὺς ἐξορμῶμεν 
ἀντέχεσθαι τούτων ἐπεὶ δὲ τοῦ μετ᾽ ἀρετῆς πρω- 
τεύειν αὐτοὺς ἐπιμέλεσθαι βουλόμεϑα, τοῦτ᾽ αὖ δει- 
κτέον ἐκ παλαιοῦ μάλιστα προσῆκον αὐτοῖς, καὶ 
ὡς τούτου ἐπιμελόμενοι πάντων ἂν εἶεν κράτιστοι. 
Πῶς οὖν ἂν τοῦτο διδάσκοιμεν ; Οἶμαι μεν εἰ τοὺς 9 
γε παλαιτάτους ὧν ἀκούομεν προγόνους αὐτῶν ἀνα- 
μιμνήσκοιμεν αὐτοὺς ἀρίστους γεγονέναι. Ἶρα λέ- 10 

γεις τὴν τῶν ϑεῶν κρίσιν, ἣν οὗ περὶ Κέκροπα δι᾽ 
ἀρετὴν ἔκριναν; “έγω γάρ, καὶ τὴν Ἐρεχϑέως γε τρο-- 
φὴν καὶ γένεσιν, καὶ τὸν πόλεμον τὸν ἐπ᾽ ἐκείνου 1: 
νόμενον πρὸς τοὺς ἐκ τῆς ἐχομένης ἠπείρου πάσης, καὶ 
τὸν ἐφ᾽ Ἡρακλειδῶν πρὸς τοὺς ἐν Πελοποννήσῳ. καὶ 

᾿ πάντας τοὺς ἐπὶ Θησέως πολεμηϑέντας. ἐν οἷς πᾶσιν 
ἐκεῖνοι δῆλοι γεγόνασι τῶν καϑ'΄ ἑαυτοὺς ἀνθρώπων 

᾿ ἀριστεύσαντες" εἰ δὲ βούλει, ἃ ὕστερον οἱ ἐκείνων 11 
μὲν ἀπόγονοι, οὐ πολὺ δὲ πρὸ ἡμῶν γεγονότες, ἔπρα- 
αν, τὰ μὲν αὐτοὶ καϑ᾿ αὐτοὺς ἀγωνιξόμενοι πρὸς 

᾿ς τοὺς κυριεύοντας τῆς τε ᾿Ασίας πάσης καὶ τῆς Εὐρώ- 
πῆς μέχρι Μακεδονίας καὶ πλείστην τῶν προγεγονό-- 
τῶν δύναμιν καὶ ἀφορμὴν κεκτημένους καὶ μέγιστα 
ἔργα κατειργασμένους, τὰ δὲ καὶ μετὰ Πελοποννησίων 
ἀριστεύοντες καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν᾽ οὗ δὴ 

᾿ καὶ λέγονται πολὺ διενεγκεῖν τῶν καϑ' Δἀυτοὺς ἀν- 

᾿ς ϑρώπων. “ἐγονται γάρ, ἔφη. Τοιγαροῦν πολλῶν 12 ὑ ᾿ 

᾿ μὲν μεταναστάσεων ἐν τῇ Ἑλλάδι γεγονυιῶν διέμει-- 
νὰν ἐν τῇ ἑαυτῶν, πολλοὶ δὲ ὑπὲρ δικαίων ἀντιλέ- 
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γοντὲς ἐπέτρεπον ἐκείνοις, πολλοὶ δὲ ὑπὸ ὁ κρειττόνων. 
18 ὑβριξόμενοι κατέφευγον πρὸς ἐκείνους. καὶ ἩΡϑ ως 

κλῆς. Καὶ ϑαυμάξω γ᾽.ἔφη, ὦ Σώκρατες. ἡ πόλις 
ὑπ ποτ᾽ ἐπὶ τὸ ὁ ζεῖθον ἐς Ἐγὼ μέν, ἔφη, οἶμαι», ἥ Ε 

ὑπερενεγκεῖν καὶ κρατιστεῦσαν καταρρᾳϑυμήσαντες, 

ὑστερίζουσι τῶν ἀντιπάλων, οὕτω καὶ ᾿᾿ϑηναίους 

πολὺ διενεγκόντας ἀμελῆσαι ἑαυτῶν, καὶ διὰ τοῦτο 
5 - Ξ5 , Γ » 

14 χείρους γεγονέναι. Νῦν οὖν. ἔφη, τί ἂν ποιοῦντες 
2 ΄ Ἁ 3 ͵ 3 , τ, ἔ ΄ 

ἀναλαβοιὲν τὴν ἀρχαίαν ἀρξτην;; καὶ ὁ Σωκράτης, 

Οὐδὲν ἀπόκρυφον δοκεῖ μοι εἶναι. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐξευ-- 
οὄντες τὰ τῶν προγόνων ἐπιτηδεύματα μηδὲν χεῖρον 

“, Ν ΕΣ ΤᾺ 
ἐκείνων ἐπιτηδεύοιεν, οὐδὲν ἂν χείρους ἐκείνων γενέ- 
σϑαι" εἰ δὲ μή, τούς γε νῦν πρωτεύοντας μιμούμενοι 
καὶ τούτοις τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύοντες, ὁμοίως μὲν τοῖς 
αὐτοῖς χρώμενοι οὐδὲν ἂν χείρους ἐκείνων εἶεν, εἰ δ᾽ 

15 ἐπιμελέστερον, καὶ βελτίους. “έγεις, ἔφη, πόρρω που 
Ξ - ’ Ἁ ᾿] ᾿΄ὔ ΄ Α δ᾿ ὲ 

εἶναι τῇ πόλει τὴν καλοκάγαϑίαν. πότε γὰρ ουτῶς 
᾿4ϑηναῖοι ὥσπερ «““ακεδαιμόνιοι ἢ πρεσβυτέρους ᾿αἰδέ-. 
σονται, οἱ ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται καταφρονεῖν 

» ᾿ Ἵ ς τῶν γεραιτέρων" ἢ σωμασκήσουσιν οὕτως, οἵ οὐ μό-- 
νον αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιμελο-- 

16 μένων καταγελῶσι; πότε δὲ οὕτω πείσονται τοῖς ἄρ- 
᾿ 9 - "Ξὸ -" 

χουσιν, οἵ καὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῷ καταφρονεῖν τῶν 
ἀρχόντων" ἢ πότε οὕτως ὁμονοήσουσιν, οἵ γε ἀντὶ 
μὲν τοῦ συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα ἐπηρεά- 

2 - δ τ » Ἃ 

ξουσιν ἀλλήλοις καὶ φϑονοῦσιν ἑαυτοῖς μᾶλλον ἡ τοῖς 
ἄλλοις ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ πάντων ἔν τε ταῖς ἰδίαις 
συνόδοις καὶ ταῖς κοιναῖς διαφέρον τοι, καὶ πλείστας 

δίκας ἀλλήλοις δικάξονται, καὶ προαιροῦνται μάλλον. Ἂ: 
οὕτω κερδαίνειν ἀπ᾽ ἀλλήλων ῇ συνωφελοῦντες αὖ- 
τούς, τοῖς δὲ κοινοῖς ὥσπερ ἀλλοτρίοις χρώμενοι, περὶ 



τούτων αὖ μάχονται καὶ ταῖς εἰς τὰ τοιαῦτα δυνάμεσι 
3 ἐ ἮΝ» Ξε Ἁ 3 

μάλιστα χαίρουσιν; ἐξ ὧν πολλὴ μὲν ἀτηρία καὶ κα- 17 
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κία τῇ πόλει ἐμφύεται πολλὴ δὲ ἔχϑρα καὶ μῖσος ἀλ-- 

λήλων τοι πολίταις ἐγγίγνεται, δι᾽ ἃ ἔγωγε μάλα σὰς 

βοῦμαι ἀεὶ μή τι μεῖζον ἡ ὥστε φέρειν. δύνασϑαι κακὸν 
τῇ πόλει συμβῇ. Μηδαμῶς, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὠἹ18 

 Περίκλεις, οὕτως ἡγοῦ ἀνηκέστῳ πονηρίᾳ νοσεῖν 
᾽Ζ9' ͵ὕ 3 [τι “σ΄ ς » ’ δ γον, ] ταὶ 

2 Ἡναίους. οὐχ ΟΘαΞ  ο)5 ευταξκτοι μὲν τε τ δὲν τοῖς 
υς. ΕΞ ͵ 2 “ "»ε’΄Ἴ: - ναυτικοῖς, εὐτάκτως δ᾽ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι πεί- 

 ϑόνται τοῖς ἐπιστάταις. οὐδένων δὲ καταδεέστερον ἐν 

τοῖς χοροῖς ὑπηρετοῦσι τοῖς διδασκάλοις; Τοῦτο γάρ 19 
ο΄ τοῦ; ἔφη, καὶ ϑαυμαστόν ἔστι, τὸ τοὺς μὲν τοιούτους 

ἢ πευϑαρχεῖν. τοῖς ἐφεστῶσι. τοὺς δὲ ὁπλίτας καὶ τοὺς 

ἱππέας. οἵ δοκοῦσι καλοκάγαϑίᾳ προκεκρίσϑαι τῶν 

πολιτῶν, ἀπειϑεστάτους εἶναι πάντων. καὶ ὁ Σω- 320 
κράτης ἔφη, Ἢ δὲ ἐν᾿ 4ρείῳ πάγῳ βουλή, ὦ Περίκλεις, 

ο΄ ροὖχ ἐκ τῶν δεδοκιμασμένων καϑίσταται; Καὶ μάλα. 
᾿ς ἔφη. Οἶσϑα οὐν τινας. ἔφη, κάλλιον ἢ νομιμώτερον 

ἢ σεμνότερον ἡ δικαιότερον τάς τε δίκας δικάζοντας 
Ἁ 2 ᾿: 2 ; 32 

καὶ τἄλλα πάντα πράττοντας: Οὐ μέμφομαι. ἔφη. 
7 3 ’ὔὕ 32 ἌΓΕ, “ ς 3 3 

τούτοις. Ου τοίνυν. ἔφη. δεῖ ἀαἀϑυμεῖν ὡς οὐκ εύ- 

τάχτων ὄντων ᾿4ϑηναίων. Καὶ μὴν ἔν γε τοῖς στρα- 21 
᾿ς τιωτικοῖς, ἔφη. ἔνϑα μάλιστα δεῖ σωφρονεῖν τε καὶ 

εὐτακχτεῖν καὶ πειϑαρχεῖν, οὐδενὶ τούτων προσέχου-- 
σιν. Ἴσως γάρ, ἔφη ὁ Σωκράτης. ἐν τούτοις οἵ 
ἥκιστα ἐπιστάμενοι ἄρχουσιν αὐτῶν. οὐχ ὁρᾶς ὅτι 
τῷ κυϑαριστῶν μὲν καὶ χορευτῶν καὶ ὀρχηστῶν οὐδὲ εἷς 

᾿ς ἐπιχειρεῖ ἄρχειν μὴ ἐπιστάμενος, οὐδὲ παλαιστῶν οὐδὲ 

παγκρατιαστῶν; ἀλλὰ πάντες οἵ τούτων ἄρχοντες 

ἔχουσι δεῖξαι ὁπόϑεν τ ταῦτα ἐφ᾽ οἷς ἐφε- 
᾿στᾶσι" τῶν δὲ "πτυγῶν οἱ πλεῖστοι αὐτοσχεδιάξου-- 

σιν. οὐ μέντοι σέ γε τοιοῦτον ἐγὼ νομίζω εἶναι, ἀλλ᾽ 22 
᾿ Χοπορμ, ίεπιου. ἱ 

ἀτε δι το δι 

τῖΨ. τ ὡ λυ ἐς τὰν ν»» ὦ τὰν τος ἘΠ ὶ κ αν οο αν ον χε 
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οἶμαί σε οὐδὲν ἧττον ἔχειν εἰπεῖν ὁπότε στρατηγεῖν ἢ 5 
ὁπότε παλαίειν ἤρξω μανϑάνειν. καὶ πολλὰ μὲν οἶμαέ 
σὲ τῶν πατρῴων στρατηγημάτων παρειληφότα δια- 
σώξειυν, πολλὰ δὲ πανταχόϑεν συνηχέναι ὁπόϑεν π 

28 οἷόν τε ἡν μαϑεῖν τι ὠφέλιμον εἰς στρατηγίαν. οἶμαι 

δέ σε πολλὰ μεριμνᾶν ὅπως μὴ λάϑῃς σεαυτὸν ἀγνοῶν 
τι τῶν εἰς στρατηγίαν ὠφελίμων, καὶ ἐάν τε τοιοῦῦον 
αἴσϑῃ σεαυτὸν μὴ εἰδότα, ξητεῦν τοὺς ἐπισταμένους 
ταῦτα. οὔτε δώρων οὔτε χαρίτων φειδόμενον. ὅπως Ν 
᾿μάϑῃς παρ᾽ αὐτῶν ἃ μὴ ἐπίστασαι καὶ συνεργοὺς ἀγα- 

οά ϑοὺς ἔχῃς. καὶ ὁ Περικλῆς. Οὐ λανϑάνεις. μεν αὶ εἦ 
Σώκρατες, ἔφη. ὅτι οὐκ οἰόμενός με τούτων ἐπιμεές. 
λεσϑαι ταῦτα λέγεις, ἀλλ᾽ ἐγχειρῶν μὲ διδάσκειν ὅτι 
τὸν μέλλοντα στρατηγεῖν τούτων ἁπάντων ἐπιμέλε- 

95 σϑαι δεῖ. ὁμολογῶ μέντοι κἀγώ ὅού ταῦτα. Τοῦτο 

δ΄, ἔφη; [ Περίκλεις . κατανενόηκας, ὅτι πρόκειται 

τῆς χώρας ἡμῶν ὄρη μεγάλα, "καϑήκοντα ἐπὶ τὴν. 
Βοιωτίαν, δι᾿ ὧν εἰς τὴν χώραν εἴσοδον στεναί τε καὶ 
προσάντεις εἰσί, καὶ ὅτι μέση διέξωσται ὄρεσιν ἐου- 

φΟμνοῖς; Καὶ μάλα, ἔφη. Τί δέ; ἐκεῖνο ἀκήκοας. ὅτι 
“Μυσοὶ καὶ Πισίδαι ἐν τῇ βασιλέως χώρα κατέχοντες 
ἐρυμνὰ πάνυ χωρία καὶ κούφως ὡπλισμένοι δύνανται 
πολλὰ μὲν τὴν βασιλέως χώραν καταϑέοντες κακο-- 
ποιεῖν, αὐτοὶ δὲ ζῆν ἐλεύϑεροι: Καὶ τοῦτό γ᾽ 9 ἔφη; 

27 ἀκούω. ᾿4ϑηναίους δ᾽ οὐκ ἂν οἶει, ἔφη; μέχρι τῆς Ἶ 
ἐλαφρᾶς ἡλικίας ὡπλισμένους κουφοτέροις ὅπλοις καὶ 
τὰ προκείμενα τῆς χώρας ὄρη κατέχοντας βλαβεροὺς 
μὲν τοῖς πολεμίοις εἶναυ. ὠεγάλην δὲ προβολὴν τοῖς 
πηλίταις τῆς χώρας κατεσχευάσϑαι; καὶ ὁ Περιρκληῆβ. 
Πάντ᾽ οἶμαι, ἔφη, ὦ “Σώκρατες; καὶ ταῦτα χρήσιμα 

98 εἶναι. Εἰ τοίνυν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἀρέσκει σοι ταῦτα, 

ἐπιχείρει αὐτοῖς, ὦ ἄριστε: ὅ,τι μὲν γὰρ ἂν τούτων 
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᾿ς καταπράξῃς, καὶ σοὶ καλὸν ἔσται καὶ τῇ πόλει ἀγαϑόν" 
᾿ς ἐὰν δέ τι αὐτῶν ἀδυνατῇς, οὔτε εὐ: πόλιν βλάψεις 
τς οὔτε σαυτὸν καταισχυνεῖς. 

Γλαύκωνα δὲ τὸν ᾿Δφίστωνος, ὅτ᾽ ἐπεχείρει δη-Υ͂! 
μηγορεῖν, ἐπιϑυμῶν προστατεύειν τῆς πόλεως οὐ-- 

δέπω εἴκοσιν ἔτη γεγονώς, τῶν ἄλλων οἰκείων τὲ 
 χαὶ φίλων οὐδεὶς ἐδύνατο παῦσαι ἑλκόμενόν τε ἀπὸ 
τοῦ βήματος. καὶ καταγέλαστον ὄντα Σωκράτης -- 

Ἢ εὔνους ὧν αὐτῷ διά τε Χαρμίδην τὸν Γλαύκωνος καὶ 
᾿ διὰ Πλάτωνα, μόνος ἔπαυσεν. ἐντυχὼν γὰρ αὐτῷ 2 

πρῶτον μὲν εἰς τὸ ἐθελῆσαι ἀκούειν τοιάδε λέξας κατ-- ᾿᾿ 
᾿ ἔσχεν. Ὦ, Γλαύκων, ἔφη. προστατεύειν ἡμῖν δια- Ἅ 

ἃς νενόησαι τῆς πόλεως: Ἔγαγ΄᾽, ἔφη; ὥ Σώκρατες. Νὴ Ἢ 
᾿ς 217, ἔφη, καλὸν γάρ, εἶπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἐν ἀνϑρώς- 5 
ποιὸ. δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν τοῦτο διαπράξῃ. δυνατὸς ξ 

. μὲν ἔσει αὐτὸς τυγχάνειν ὅτου ἂν ἐπυϑυμῇς, ἱχανὸς δὲ ᾿ ξ 

τοὺς φίλους ὠφελεῖν, ἐπαρεῖς δὲ τὸν πατρῷον οἶκον, Ἑ 
᾿ αὐξήσεις δὲ τὴν πατρίδα; ὀνομαστὸς δ᾽ ἔδει πρῶτον Ξ 

᾿ς μὲν ἐν τῇ πόλει, ἔπειτα ἐν τῇ Ἑλλάδι. ἴσως ὃ" ὥσπερ -. 
Γ᾿  “ορίῆς; καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις" ὅπου δ᾽ ἂν ἧς, ᾿ 

᾿ πανταχοῦ περίβλεπτος ἔσει. ταῦτ᾽ οὖν ἀκούων ὁ8 ᾿ 

 ΤῬλαύκων ἐμεγαλύνετο καὶ ἡδέως παρέμενε. μετὰ δὲ ε΄ 
Ἷ ταῦτα ὁ Σωκράτης, Οὐκοῦν, ἔφη, τοῦτο μέν, οὐ Τλέυξ ΣῈ ὶ 
ἐξ ᾿ κῶν, δῆλον ὅτι εἴπερ τιμᾶσϑαι βούλει, ὠφελητέα σοι 
ἢ πόλις ἐστί; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πρὸς ϑεῶν, ἔφη, 

μ ̓εμὴ τοίνυν ἀποκρύψῃ . ἀλλ᾽ εἶπον ἡμῖν ἐκ τίνος ἄρξει 
τὴν πόλιν εὐεργετεῖν. ἐπεὶ δὲ ὁ Γλαύκων διεσιώπη-- 4 

σεν, ὡς ἂν τότε σκοπῶν ὁπόϑεν ἄρχοιτο, Ἶ4ρ᾽, ἔφη ὁ . 
δ εν. ὥσπερ φίλου οἶκον εἰ αὐξῆσαι βούλοιο, 

΄πλουσιώνερον αὐτὸν ἐπιχειροίης ἂν ποιεῖν, οὕτω καὶ 
" τὴν πόλιν πειράσει πλουσιωτέραν ποιῆσαι; Πάνυ μὲν 

ἢ οὐν, ἔφη. Οὐκοῦν πλουσιωτέρα γ᾽ ἂν εὐ τ ϑοσύδοιν δ. 
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αὐτῇ πλειόνων γενομένων; Εἰκὸς γοῦν, ἔφη. ““ἕξον Ἢ 
δή. ἔφη, ἔκ τίνων νῦν αἱ πρόσοδοι τῇ πόλει καὶ πόσαι ᾿: 
τυνξς εἰσι; δῆλον γὰρ ὅτι ἔσκεψαι, ἵνα, εἰ μέν τύνὲς 
αὐτῶν ἐνδεῶς ἔχουσιν, ἐχπληρώσῃς, εἰ δὲ παραλεί- 
πονται; προσπορίσῃς. ᾿4λλὰ μὰ Ζ0, ἔφη ὃ Γλαύκων, Ἂ 

6 ταῦτά γὲ οὐκ ἐπέσκεμμαι. ᾿4λλ᾽ εἰ τοῦτο, ἔφη, πᾶρέ- 

λιπες, τάς γε δαπάνας τῆς πόλεως ἡμῖν εἰπέ: δῆλον 

γὰρ ὅτι καὶ τούτων τὰς περιττὰς ἀφαιρεῖν διανοεῖ. 
᾿4λλὰ μὰ τὸν Ζ|᾿, ἔφη, οὐδὲ πρὸς ταῦτά πω ἐσχόλασα. 
Οὐκοῦν. ἔφη. τὸ μὲν πλουσιωτέραν τὴν πόλιν ποιεῖν 
ἀναβαλούμεϑα- πῶς γὰρ οἷόν τε μὴ εἰδότα γε τἀνα- 
λώματα καὶ τὰς προσοδους ἐπιμεληϑῆναι τούτου ; 

7.4λλ᾽, ὦ Σώκρατες. ἔφη ὁ Γλαύκων, δυνατόν ἔστι 
καὶ ἀπὸ πολεμίων τὴν πόλιν πλουτίςεῖῃ. Νὴ Δία σφό- ; 
δρα γ᾽, ἔφη ὃ Σωκράτης; ἐάν τις αὐτῶν κρείττων πς 
ἥττων δὲ ὧν καὶ τὰ ὄντα προσαποβάλοι ἄν. ᾿4ληϑῆ 

δ λέγεις, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη, τόν γε βουλευσόμενον. 
πρὸς οὕστινας δεῖ πολεμεῖν τήν τὲ τῆς πόλεως δύνα- 
μιν καὶ τὴν τῶν ἐναντίων εἰδέναι δεῖ, ἵνα, ἐὰν μὲν ἢ 
τῆς πόλεως κρείττων ἧ, συμβουλεύῃ ἐπιχειρεῖν τῷ πο-- 

λέμῳ, ἐὰν δὲ ἡ τῶν ἐναντίων, εὐλαβεῖσϑαν πείθῃ. 
9 Ὀρϑώῶς λέγεις, ἔφη. Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη. λέξον 
ἡμῖν τῆς. πόλεως τήν τὲ πεζὴν καὶ τὴν ναυτικὴν ὃυ το 
"πη, δἶτα τὴν τῶν ἐναντίων. ᾿4λλὰ μὰ τὸν Ζίζ Ὁ 
ἔφη, οὐκ ἂν ἔχοιμί σοι οὕτω γε ἀπὸ στόματος εἰπεῖν. 
4λλ᾽ εἰ γέγραπταί σοι, ἔνεγκε, ἔφη" παᾶάνυ γὰρ ἡδέως. 

ἂν τοῦτο ἀκούσαιμι. ᾿4λλὰ μὰ τὸν Ζ{,. ἔφη; οὐδὲ, 

10 γέγραπταί μοί πωβ. Οὐκοῦν, ἔφη; καὶ περὶ πολέμου. 
συμβουλεύειν τήν γε πρώτην ἐπισχήσομεν" ἴσως γὰρ, 
καὶ διὰ τὸ μέγεϑος αὐτῶν ἄρτι ἀρχόμενος τῆς προστα-᾿ ͵ 
τείας οὔπω ἐξήτακας. ἀλλά τοι περίγε φυλακῆς τῆς δὲ 
χώρας οἶδ᾽ ὅτι ἤδη σοι μεμέληκε, καὶ οἶσϑα ὁπόσαι τε᾿ 
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φυλακαὶ ἐπίκαιροί εἰσι καὶ ὁπόσαι μή. καὶ ὁπόσοι τὲ 

τὰς δὲ περιττὰς ἀφαιρεῖν. Νὴ 41{᾽, ἔφη ὁ Γλαύκων. [1 

ἐλθὼν αὐτὸς ἐξήτακας τοῦτο, ἢ πῶς οἶσϑα ὅτι κακῶς 

τούτων. ὅταν μηκέτι εἰκάξωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν, 
τότε συμβουλεύσομεν: Ἴσως, ἔφη ὁ Γλαύκων, βέλτιον. 

3 , 592 κ 3 ΠΡ ΑΝ ο 
Εἴς γε μήν, ἔφη, τἀργύρεια οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἀφῖξαι, ὥστ᾽ 12 

᾿αὐτόϑεν. Οὐ γὰρ οὖν ἐλήλυϑα, ἔφη. Καὶ γὰρ νὴ 
᾿ς χης ἔφη ὁ Σωκράτης. λέγεται βαρὺ τὸ χωρίον εἶναι, 

ὥστε, ὅταν πὲρὶ τούτου δέῃ συμβουλεύειν... αὕτη σοι 

᾽4λλ᾽ ἐκείνου γέ τοι, ἔφη, οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἠμέληκας. ἀλλ᾽ 18 

τὸν ἐνιαυτὸν προσδεῖται. ἵνα μὴ τούτου γὲ λάϑῃ σέ 
μου δντος ς ,ὔ 2 . ’ 2 3 5.0 δ “ ον. 
Ο σποτὲ ἡ πόλις ἔνδεης γενομένη. ἀλλ΄ εἰδῶς ἔχῃς ὑπὲρ 

οσοτε οἶκον καλῶς τις οἰκήσειεν, δὲ μὴ πάντα μὲν εἴσε-- 

ὝΒ, πἰ αν νι 8 

᾿ δ δ ’ 3 ἣν Ὁ ν ’ 2 κ τς Ἁ 

φοουροὶ ἵκανοί εἰσι καὶ ὁπόσοι μή εἰσι" καὶ τὰς μὲν 
ἐπικαίρους φυλακὰς συμβουλεύσεις μείζονας ποιεῖν, 

ἁπάσας μὲν οὖν ἔγωγε, ἕνεκά γε τοῦ οὕτως αὐτὰς φυ. 
λάττεσϑαι ὥστε κλέπτεσϑαι τὰ ἐκ τῆς χώφας. ᾽Εὰν δὲ 
τις ἀφέλῃ γ᾽, ἔφη; τὰς φυλακάς, οὐκ οἴει καὶ ἁρπάξειν 

ἐξουσίαν ἔσεσϑαι τῷ, βουλομένῳ ; ἀτάρ, ἔφη. πότερον 

φυλάττονται; Εἰκάξω, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ 

-»-Ὕ ," 

ἔχευν εἰπεῦν διότι νῦν ἐλάττω ἡ πρόσϑεν προσέρχεται 

ἡ πρόφασις ἀρκέσει. Σκώπτομαι. ἔφη ὁ Γλαύκων. 

ἔσκεψαι. πόσον χρόνον ἱκανός ἐστιν ὁ ἐκ τῆς χώρας 
7 ξν; Ἃ Ἔ 

γιγνόμενος σῦτος διατρέφειν τὴν πόλιν, καὶ πόσου εἰς 

τῶν ἀναγκαίων συμβουλεύων τῇ πόλει βοηϑεῖῦν τὸ καὶ 
σώξειν αὐτήν. “ἔγεις, ἔφη ὁ Γλαύκων, παμμέγεϑ'ες 
πρᾶγμα, εἴ γε καὶ τῶν τοιούτων ἐπιμέλεσϑαι δεήσει. 
᾿4λλὰ μέντου. ἔφη ὁ Σωκράτης . οὐδ᾽ ἂν τὸν ἑαυτοῦ 14. : 

ται ὧν προσδεῖται ἣ πάντων δὲ ἐπιμελόμενος ἐχπλη- 

ρῶσει. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἡ μὲν πόλις ἐκ πλειόνων ἢ μυρίων 

οἰκιῶν συνέστηκε, χαλεπὸν δ᾽ ἐστὶν ἅμα τοσούτων 

οἴκων ἐπιμέλεσθαι. πῶς οὐχ ἕνα τὸν τοῦ ϑείον ΦΟν ΠΝ 
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πρῶτον ἐπειράϑης αὐξῆσαι; δεῖται δέ. κὰν μεν τοῦ- 
τον δύνῃ, καὶ πλείοσιν ἐπιχειρήσεις " ἕνα δὲ μὴ δυνά- 
μι ὠφελῆσαι πῶς ἂν πολλούς γε δυνηϑείης: ὥσπερ 

εἴ τις ἕν τάλαντον μὴ δύναιτο φέρειν, πῶς οὐ φανερὸν. 
ὅτι πλείω γε φέρειν οὐδ᾽ ἐπιγειρητέον αὐτῶ: 411 15 ὅ “λεί, γὲ φέρει ᾿ἐπεχείρητξον τε οἱ τῷ : 
ἔγωγ᾽, ἔφη ὁο Γλαύκων, ὠφελοίην ἂν τὸν τοῦ ϑείου. 

οἶκον, εἴ μοι ἐθέλοι πείϑεσϑαι. Εἶτα, ἔφη ὁ Σωκρά- 
τῆς; τὸν ϑεῖον οὐ δυνάμενος πείϑειν, ᾿4ϑηναίους 
πάντας μετὰ τοῦ ϑείου νομίξεις δυνήσεσϑαι ποιῆσαι 

16 πείϑεσϑαί σοι; φυλάττου, ἔφη, ὦ Γλαύχων, ὅπως μὴ 
τοῦ εὐδοξεῖν ἐπιϑυμῶν εἰς τοὐναντέον ἔλθῃς. ἢ οὐχ 
ὁρᾷς ὡς σφαλερόν ἐστι τὸ ἃ μὴ οἶδέ τις, ταῦτα ἢ λέγειν 
ἢ πράττειν; ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων, ὅσους οἶσϑα τοι- 
οὕτους, οἷοι φαίνονται καὶ λέγοντες ἃ μὴ ἴσασι καὶ 
πράττοντες. πότερά σοι δοκοῦσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 
ἐπαίνου μᾶλλον ἢ ψόγου τυγχάνειν καὶ πότερον ϑαυ- 

17 μάξεσϑαι μᾶλλον ἡ καταφρονεῖσϑαι: ἐνθυμοῦ δὲ καὶ 
τῶν εἰδότωτ' ὅ,τι τε λέγουσι καὶ ὅ,τι ποιοῦσι" καί, ὡς 
7 Ἂ , "Ὁ , 2 -“ 2) Χ ν 2 ν 
ἔγω νομίζω, εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἔργοις τους μὲν εὐδο- 
κιμοῦντας τε καὶ ϑαυμαξομένους ἐκ τῶν μάλιστα ἐπι- 

, ὅν Τοτε ι ᾿ Ξε ΄, ι 
σταμένων ὄντας, τοῦς δὲ κακοδοξοῦντας τὲ καὶ κατα- 

18 φρονουμένους ἐκ τῶν ἀμαϑεστάτων. εἰ οὖν ἐπιϑυμεῖς 
εὐδοκιμεῖν τε καὶ ϑαυμάξεσϑαι ἐν τῇ πόλει, πειρῶ 

΄, ς ͵ ἊΣ το ςο Ὁ κι ΄ ᾿ΥΨΑΒΩ 
κατεργάσασϑαι ὡς μάλιστα τὸ εἰδέναι α βούλει πραᾶτ-- 

᾿ ἤ Ἁ »ο5᾿ » 

τειν" ἐὰν γὰρ τούτῳ διενεγκῶν τῶν ἄλλων ἐπιχειρῇς 
»-Ὁ » Ξ} ὅ 

τὰ τῆς πόλεως πράττειν. οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι εἰ πάνυ 
ῥαδίως τύχοις ὧν ἐπιϑυμεῖς. 

γ1. ΔΧαρμίδην δὲ τὸν Γλαύκωνος ὁρῶν ἄξιόλογον μὲν 
ἄνδρα ὄντα καὶ πολλῷ δυνατώτερον τῶν τὰ πολιτικὰ ᾿ 
τότε πραττόντων, ὀκνοῦντα δὲ προσιέναι τῷ δήμῳ ἡ 
καὶ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμέλεσϑαν, Εἰπέ ὦ 
μοι, ἔφη, ὦ Χαρμίδη, εἴ τις ἱκανὸς ὧν τοὺς στεφανίτας ὦ 



οὐϑτ 
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ἀγῶνας νικᾶν, καὶ διὰ τοῦτο αὐτός τε τιμᾶσϑαι καὶ 
᾿ τὴν πατρίδα ἐν τῇ Ελλάδι εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν, μὴ 
ἅγέλοι ἀγωνίξεσϑαι, ποῖόν τινα τοῦτον νομίζοις ἂν τὸν 

2 3 “ χὰ ᾽ , Ἁ “ἢ 

ἄνδρα εἰναι; 4]ῆλον οτι, ἔφη. μαλακὸν τὲ καὶ δειλόν. 

Εἰ δέ τις, ἔφη, δυνατὸς ὧν τῶν τῆς πόλεως πραγμά- 2 
τῶν ἐπιμελόμενος τήν τὲ πόλιν αὔξειν καὶ αὐτὸς διὰ 

5 - - 9 ΄ δὶ - ͵ 9 ὝἽ 

τοῦτο τιμᾶσθαι, ὀκνοίη δὴ τοῦτο πράττειν, οὐκ αν 
ΤΑ ΕΣ Ἁ , »» ἌΣ ΟΝ ᾿ ἣ 
εἰκοτῶς δειλὸς νομίζοιτο; Ἰσως; ἔφη" ἄταρ πρὸς τί 

μὲ ταῦτ᾽ ἐρωτᾷς; Ὅτι. ἔφη; οἶμαί σε δυνατὸν ὄντα 

ο΄ ὀκνεῖν ἐπιμέλεσϑαι, καὶ ταῦτα ὧν ἀνάγκη σοι μετές- 
χειν πολίτῃ γξε ὄντι. Τὴν δὲ ἐμὴν δύναμιν, ἔφη ὁ8 
“Χαρμίδης, ἐν ποίῳ, ἔογῳ καταμαϑὼν ταῦτα μου χοτος 
γιγνώσκεις; Ἐν ταῖς συνουσίαις, ἔφη, αἷς σύνει τοῖς 

τὰ τῆς πόλεως πράττουσι" καὶ γὰρ ὅταν τι ἀνακοι-- 
νῶνταί σοι. ὁρῶ σε καλῶς συμβουλεύοντα. καὶ ὅταν 
τὸ ἁμαρτάνωσιν, ὀρϑῶς ἐπιτιμῶντα. Οὐ ταὐτόν ἐστιν, 4 
ἔφη. ὦ Σώκρατες; ἰδίᾳ τὲ διαλέγεσϑαι καὶ ἐν τῷ 
πλήϑει ἀγωνίξεσϑαι. Καὶ μήν, ἔφη. ὃ 7: ἀριϑμεῖν 

δυνάμενος οὐδὲν ἧττον ἐν τῷ' πλήϑει ἢ μόνος ἄρι- 

τ δτ καὶ οἷ κατὰ μόνας ἄριστα καϑαρίζοντες οὗτοι 

καὶ ἕν τῷ πλήϑει κρατιστεύουσιν. «ἰδῶ. δὲ καὶ φό- 5 
βον, ἔφη. οὐχ ὁρᾷς ἔμφυτά τε ἀνϑρώποις ὄντα καὶ 

᾿ πολλῷ μάλλον ἐν τοῖς ὄχλοις ἤ ἐν ταῖς ἰδίαις ὁμι- 

"λίαις παριστάμενα: Καὶ σέγε διδάξων, ἔφη, ὥρμη- 
μαι, ὅτι οὔτε τοὺς φρονιμωτάτους αἰδούμενος οὔτε 
τοὺς ἰσχυροτάτους φοβούμενος ἐν τοῖς ἀφρονεστά- 

" τοις τε χαὶ ἀσϑενεστάτοις αἰσχύνει λέγειν. πότερον θ 
Ἷ γὰρ τοὺς κναφέας αὐτῶν ῇ τοὺς σκυτέξας ῆ τοὺς τέ- ; 

πτον 8 ἢ τοὺς χαλκέας ἢ τοὺς γεωργοὺς ἢ τοὺς ἐμ- 

πόρους ἢ τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ" μεταβαλλομένους καὶ : 
φροντίξοντας ὅ,τι ἐλάττονος πριάμενοι πλείονος ἀπό- 

ν"- ᾿ ᾿, , ᾿ ι ΄ ἔν τδν τς ς 2 
κὴν δωνται αὐἰὄχυνει: δΣκ γαρ τουτῶν σαπαντῶν. Ἢ ἐκ 
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7 κλησία συνίσταται. τί δὲ οἴει διαφέρειν ὃ ὃ σὺ ποιεῖς 
ἢ τῶν ἀσκητῶν ὄντα κρείττω τοὺς ἰδιώτας φοβεῖσϑαι; 
σὺ γὰρ τοῖς πρωτεύουσιν ἐν τῇ πόλει, ὧν ἔνιοι κατα-- 
φρονοῦσί σου, ῥαδίως διαλεγόμενος, καὶ τῶν ἐπιμε-- 
λομένων τοῦ τῇ πόλει διαλέγεσθαι πολὺ περιών, ἐν 
τοῖς μηδεπώποτε φροντίσασι τῶν πολιτικῶν μηδὲ σοῦ 
καταπεφρονηκόσιν ὀχνεῖς λέγειν, δεδιὼς μὴ καταγε 

8 λασϑῆς. Τί δ᾽; ἔφη, οὐ δοκοῦσί σοι πολλάκις οἵ 
τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν ὀρϑῶς λεγόντων καταγελᾶν; Καὶ 
γὰρ οἱ ἕτεροι, ἔφη" διὸ καὶ ϑαυμάξω δου, εἰ ἐκεί-. 
νους, ὅταν τοῦτο ποιῶσι, ῥαδίως χειρούμενος, τοὔ- 
τοις μηδένα τρόπον οἴει δυνήσεσϑαι προσενεχϑῆνμι. 

9 ὠγαϑέ . μὴ ἀγνόει σεαυτόν, μηδὲ ἃ ἁμάρτανε ἃ οἵ πλεῖ 
ὅτοι ἁμαρτάνουσιν" οἵ γὰρ πολλοὶ ὡρμηκότες ἐπὶ τὸ 

σκοπεῖν τὰ τῶν ἄλλων πράγματα οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ 

᾿ ἑαυτοὺς ἐξετάξειν. μὴ οὖν ἀπορραϑύμει τούτου, ἀλλὰ 

διατείνου μᾶλλον πρὸς τὸ σαυτῷ προσέχειν" καὶ μὴ 
ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως, εἴ τι δυνατόν ἐστι διὰ σὲ 
βέλτιον ἔχειν. τούτων γὰρ καλῶς ἐχόντων οὐ βόνον 
οὗ ἄλλοι πολῖται, ἀλλὰ καὶ οἱ σοὶ φίλοι καὶ αὐτὸς σὺ 

οὐκ ἐλάχιστα ὠφελήσει. Ι ᾿ 

ΥΠ]|.. ᾿Δριστίππου δὲ ἐπιχειροῦντος ἐλέγχειν τὸν Σω- 

κράτη, ὥσπερ αὐτὸς ὑπ᾽ ἐκείνου τὸ πρότερον ἠλέ- 
γχξτο, βουλόμενος τοὺς συνόντας ὠφελεῖν ὁ Σωκράτης 

ἀπεκρίνατο οὐχ ὥσπερ οἵ φυλαττόμενοι μή πῃ ὃ λόγος 
ἐπαλλαχϑῇ; ἀλλ᾽ ὡς ἂν πεπεισμένος μάλιστα πράττειν 

ς ᾿ 55. ᾽ 2 ΄ 
ῷ τὰ δέοντα. ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἤρετο εἴ τι εἰδείη ἀγαϑόν, 

2, -" χ ἯΙ ἵνα. εἴτι εἴποι τῶν τοιούτων, οἷον ἢ σιτίον ἡ ποτὸν 
“᾿ 7, ΠΤ ΨΕ, ἣν προ “᾿ ΄, , κ 
ἢ χρήματα ἡ ὑγέξιαν ἢ ῥώμην ἡ τόλμαν. δεικνύοι δὴ 
τοῦτο κακὸν ἐνίοτε ὄν. ὁ δὲ εἰδὼς ὅτι, ἐάν τι ἐνοχλῇ 

» » τ : 
ἡμᾶς, δεόμεϑα τοῦ παύσοντος., ἀπεκρίνατο περ καὶ 

8 ποιεῖν κράτιστον" ᾿Αρά γε, ἔφη, ἐρωτᾷς μὲ εἴτι οἶδα 
. 

ἐμ 
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᾿ πυρετοῦ ἀγαϑόν; Οὐκ ἔγωγ᾽. ἔφη. ᾽4λλ᾽ ὀφϑαλμίας; 
᾿ Οὐδὲ τοῦτο. ᾿Αλλὰ λιμοῦ; Οὐδὲ λιμοῦ. ᾿Ζ4λλὰ μήν, 
ἔφη, εἴ γ᾽ ἐρωτᾷς μὲ εἴ τι ἀγαϑὸν οἶδα ὃ μηδενὸς ἀγα- 
ϑῦν ἐστιν, οὔτ᾽ οἶδα, ἔφη, οὔτε δέομαι. 

ς Πάλιν δὲ τοῦ ᾿4ριστίππου ἐρωτῶντος αὐτὸν εἴτι ΟΝ 
εἰδείη καλόν, Καὶ πολλά, ἔφη. Κι οὖν, ἔφη, πάντα τι. 

ὅμοια ἀλλήλοις: ΩΣ οἷόν τε μὲν οὔν, ἔφη, ἀνομοιό-- 
τατὰ ἔνια. Πῶς οὖν, ἔφη. τὸ τῷ καλῷ ἀνόμοιον ΠΉΔΗΝ 

" Χ ,2 2 , ω - Τὴν: 

 χαλὸν ἂν εἴη; Ὅτι νὴ 4. ἔφη, ἔστι μὲν τῷ καλῷ ὌΝ 

πρὸς δρόμον ἀνθοώπῳ ἄλλος ἀνόμοιος καλὸς πρὸς 
πάλην. ἔστι δὲ ἀσπὶς καλὴ πρὸς τὸ προβαλέσϑαι ὡς 
ἕν. ἀνομοιοτάτη τῷ ἀκοντίῳ, καλῷ πρὸς τὸ σφόδρα. ( 
τε καὶ ταχὺ φέρεσϑαι. Οὐδὲν διαφερόντως. ἔφη, ὃ ὃ 

 ἀποχρίνει μοι ἢ ὅτε σε ἠρώτησα εἴτι ἀγαϑὸν εἰδείης. 
᾿ Σὺ δ᾽ οἴει. ἔφη. ἄλλο μὲν ἀγαϑόν, ἄλλο δὲ καλὸν 

εἶναι; οὐκ οἶσϑ' ὅτι πρὸς ταὐτὰ πάντα καλά τε κἀγαϑα 
᾿ς ἐστι; πρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἀρετὴ οὐ πρὸς ἄλλα μὲν ἀγα- 
᾿ς ϑόν, πρὸς ἄλλα δὲ καλόν ἐστιν ἔπειτα οἵ ἄνϑρωποι τὸ 
᾿αὔτό τε καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ καλοί τε κἀγαϑοὶ λέγονται" ἴ 
πρὸς τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καλά 
τε κἀγαϑὰ φαίνεται, πρὸς ταὐτὰ δὲ καὶ τἄλλα πάντα 
οἷς ἄνϑρωποι χρώμτον. καλά τε κἀγαϑὰ -- 

πρὸς ἄπερ ἂν εὔχρηστα ἧ. Ἶ4ρ᾽ οὖν, ἔφη. καὶ κόφινος αὶ 
κοπροφύφος καλόν ἐστι: Νὴ Ζ΄. ἔφη. καὶ δον γὲ 

᾿ ἀσπὶς αἰσχρόν, ἐὰν πρὸς τὰ ἑαυτῶν ἔργα ὁ μὲν καλῶς Ἑ 
Ἷ πεποιημένος ῃ: ἡ δὲ κακῶς. “4ἐγεις σύ, ἔφη, καλά τε ὯΝ 
᾿χαὶ αἰσχρὰ τὰ αὐτὰ εἶναι; Καὶ νὴ “0 ξγωγ᾽, ἔφη, Ἷ ! 
 ἀγαϑά τε καὶ κακά: πολλάκις γὰρ τό τε λιμοῦ ἀγα- 

 ϑὺν πυρετοῦ κακόν ἔστι καὶ τὸ πυρετοῦ ἀγαϑὸν λιμοῦ Ἷ 
χαχόν ἐστι" πολλάκις δὲ τὸ μὲν πρὸς δρόμον καλον 

ἢ πρὸς πάλην αἰσχρόν. τὸ δὲ πρὸς πάλην καλὸν πρὸς 
δρόμον αἰσχρόν - πάντα γὰρ ἀγαϑὰ μὲν καὶ καλά 



ἔν ἂν 
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ἔστι πρὸς ἃν εὖ ᾽ ἔχῃ, κακὰ δὲ καὶ αἰσχρὰ πρὸς ἃν. ὼ 
κακῶς. Ἢ 

5 Καὶ οἰκίας δὲ λέγων τὰς αὐτὰς καλάς τε εἶναι καὶ Π 

χρησίμους παιδεύειν ἔμοιγ᾽ ἐδόκει οἵας χρὴ οἰκθδυες ΕΝ ὰ " 
σϑαι. ἐπεσχόπει δὲ ὧδε" Ἶ4ρά γε τὸν μέλλοντα οἰκίαν 
οἵαν χρὴ ἔχειν τοῦτο δεῖ μηχανᾶσϑαι, ὅπως ἡδίστη τὲ 

9 ἐνδιαιτᾶσϑαι καὶ χρησιμωτάτη ἔσται; τούτου δὲ ὁμο-- 
λογουμένου, Οὐκοῦν ἡδὺ μὲν ϑέρους ψυχεινὴν ἔχειν, 
ἡδὺ δὲ χειμῶνος ἀλεεινήν; ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο συμ-- 
φαῖεν, Οὐκοῦν ἐν ταῖς πρὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις 
οἰκίαις τοῦ μὲν χειμῶνος ὁ ἥλιος εἰς τὰς παστάδας 
ὑπολάμπει, τοῦ δὲ ϑέρους ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν 
στεγῶν πορευόμενος σκιὰν παρέχει. οὐκοῦν εἶ γε 
καλῶς ἔχει ταῦτα οὕτω γίγνεσθαι, οἰκοδομεῖν δεῖ 
ὑψηλότερα μὲν τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἵνα ὃ χειμερινὸς͵ 

ἥλιος, μὴ ἀποκλήηται., χϑαμαλώτερα δὲ τὰ πρὸς ἄρκτον, 

10 ἕνα οἵ ψυχροὶ μὴ ἐμπίπτωσιν ἄνεμοι" ὡς δὲ συνελόντι 
εἰπεῖν ὅποι πάσας ὥρας αὐτός τε ἂν ἥδιστα καταφεύ-. 

γοι καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τίϑοιτο, αὕτη ἂν εἰκότως 

».. 

: 

ΡῈ 
'5: 

Εν 

ἡδίστη τε καὶ καλλίστη οἴκησις εἴη. γραφαὶ δὲ καὶ 
ποικιλίαι πλείονας εὐφροσύνας ἀποστεροῦσιν ἢ παρέ- 
χουσι. ναοῖς 7 μὴν καὶ βωμοῖς χώραν ἔφη εἶναι πρε-- 
πωδεστάτην ἥτις ἐμφανεστάτη οὐσα ἀστιβεστάτη δἴη᾽ 
ἡδὺ μὲν γὰρ ἰδόντας προσεύξασϑαι, ἡδὺ δὲ ἁγνῶς, 
ἔχοντας προσιέναι. 

ἿΧ, Πάλιν ὃὲ ἐρωτώμενος ἡ ἀνδρεία πότερον εἴη δι-. ἢ 
δαχτὸν ἢ φυσικόν, Οἶμαι μέν, ἔφη, ὥσπερ σῶμα σώ-- 

ματος ἰσχυρότερον πρὸς τοὺς πόνους φύεται, οὕτω καὶ 

ψυχὴν ψυχῆς ἐρρωμενεστέραν πρὸς τὰ δεινὰ φύσει 

γίγνεσϑαι. ὁρῶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοις τε καὶ ἔϑεσιε 
Φτρεφομένους πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων τόλμῃ. νο- 

μίξω μέντοι πᾶσαν φύσιν μαϑήσει καὶ μελέτῃ πρὸς 



« 
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ἀνδρείαν αὔξεσϑαι. δῆλον μὲν γὰρ ὅτι Σκύϑαι καὶ 
 Θρᾶκες οὐκ ἂν τολμήσειαν ἀσπίδας καὶ δόρατα λα- 

βόντες “ακεδαιμονίοις διαμάχεσϑαι" φανερὸν δ᾽ ὅτι 
95 ἃ 9 

᾿ Δακεδαιμόνιοι οὔτ᾽ ἂν Θραξὶ πέλταις καὶ ἀκοντίοις 
: . ὑρβνα 

οὔτε Σκχύϑαις τόξοις ἐθέλοιεν ἂν διαγωνίξεσϑαι. 
Ὁ - 9 -» Ἵ; ἐ ς Α 

ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων ὁμοίως 8 
ἂρ 5 9 ’ 9 

καὶ φύσει διαφέροντας ἀλλήλων τοὺς ἀνθρώπους 
δ): 5 , Ἂν ἐν ΄ 3 Ἁ , » 

καὶ ἐπιμελείᾳ πολυ ἐπιδιδοντας. ἕκ δὲ τουτῶν δη- 
2 , ὑεῖ Ν 9 

λὸν ἐστιν ὅτι πάντας χρὴ καὶ τοὺς εὐφυεστέρους καὶ 

τοὺς ἀμβλυτέρους τὴν φύσιν ἐν οἷς ἂν ἀξιόλογοι βού- 

λωνται γενέσϑαι, ταῦτα καὶ μανϑάνειν καὶ μελετᾶν. 

Σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ διώριξεν, ἀλλὰ τῷ 4 
τὰ μὲν καλά τε κἀγαϑὰ γιγνώσκοντα χρῆσϑαι αὖ- 

 φοῖς καὶ τῷ τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαβεῖσϑαι σοφόν τὲ καὶ 
σώφρονα Ἔχρινε: προσερωτώμενος ὃὲ εἰ τοὺς ἐπιστα-- 
μένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία, 
σοφούς τε καὶ ἐγκρατεῖς εἶναι νομίζοι; Οὐδέν γε μᾶλ- 

λον, ἔφη. ἢ ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖς" πάντας γὰρ 

οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἁ ἃ οἴονται 

συμφορώτατα αὐτοῖς εἶναι; ταῦτα πράττειν. νομίξω 

οὖν τοὺς μὴ ὀρϑῶς πράττοντας οὔτε σοφοὺς οὔτε σώ- 

φρονας εἶναι. ἔφη δὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν 5 

ἄλλην πᾶσαν ἀρετὴν σοφίαν εἶναι. τά τε γὰρ δίκαια 
ι ’ 6 3 - , ΄, 3 ᾿ 

καὶ πάντα οὔα ἀρετῇ πράττεται καλά τε χκἀγαϑὰ 
Ξ5 ἈΝ ΟὟ τῳ , ΄ἷ ΄ 

εἶναι" καὶ οὔτ᾽ ἂν τοὺς ταῦτα εἰδότας ἄλλο ἀντὶ τού-- 
᾽ ΓΙ [4 

τῶν οὐδὲν προελέσϑαι οὔτε τοὺς μὴ ἐπισταμένους δύ-- 
ναῦσϑαι πράττειν. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν., ἁμαρτά- 

: [ἢ 4 τὴν , 9 ᾿ ᾿ ι ᾿ 
ψνεῦν. οὐὔτῶὼ καὶ τὰ καλὰ τε κάγαϑα τους μὲν ἀσφθτις 
πράττειν, τοὺς δὲ μὴ σοφοὺς οὐ δύνασθαι, ἀλλὰ καὶ 

ἐὰν “ἐπ ἕλεσιν. ἁμαρτάνειν. , ἐπεὶ οὖν τά τε δίκαια 

να νὰ ΑΝ Σ ζω 
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ὁ ἀρετή σοφία ἐστί. μανίαν γὲ μὴν. ἐναντίον μὲν ἔφη 
εἶναι σοφίᾳ. οὐ μέντοι γὲ τὴν ἀνεπιστημοσύνην μα-- 
νίαν ἐνόμιξε. τὸ δὲ ἀγνοεῖν" ἑαυτόν, καὶ ἃ μὴ οἶδε 
δοξάξειν τϑ καὶ οἴεσϑαι γιγνώσκειν, ἐγγυτάτω μανίας. 

ἐλογίζετο εἶναι. τοὺς μέντοι πολλοὺς ἔφη, ἃ μὲν οἵ 
πλεῖστοι ἀγνοοῦσι, τοὺς διημαρτηκότας τούτων οὖ 
φάσκειν μαίνεσϑαι, τοὺς δὲ διημαρτηκότας ὧν οἵ πολ- 

7 λοὶ γιγνώσκουσι μαινομένους καλεῖν: ἐάν τε γάρ τις 
μέγας οὕτως οἴηται εἶναι ὥστε κύπτειν τὰς πύλας τοῦ 
τείχους διεξιών, ἐάν τε οὕτως ἰσχυρὸς ὥστ᾽ ἐπιχειθεῖν 
οἰκέας αἴρεσϑαι ἢ ἄλλῳ τῳ ἐπιϑέσϑαι τῶν πᾶσι δή- 
λων ὅτι ἀδύνατά ἐστι. τοῦτον μαίνεσϑαι φάσκειν" 
τοὺς δὲ μικρῶν διαμαρτάνοντας οὐ δοκεῖν τοῖς πολλοῖς 
μαίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὴν ἰσχυρὰν ἐπιϑυμίαν ἔρωτα 
καλοῦσιν. οὕτω καὶ τὴν μεγάλην παράνοιαν μανίαν' 
αὐτοὺς καλεῖν. 

, κ᾿ Ξ ᾿ , 
Φϑόνον δὲ σκοπῶν ὅ,τι εἴη, λύπην μέν τινα ἐξηύ- 

ρισκεν αὐτὸν ὄντα. οὔτε μέντοι τὴν ἐπὶ φίλων ἀτυ-- 
᾿ὕ 2 Δ ἈΝ ΔΕ Ν, ΜΆ -“»"Ὗ Ψ ,ὕ ’, 2 Ἁ 

χίαις οὔτε τὴν ἐπ᾿ ἐχϑροῶν εὐτυχίαις γιγνομένην, ἀλλὰ 
2) - - αν, , 2 ᾿ μόνους ἔφη φϑονεῖν τοὺς ἐπὶ ταῖς τῶν φίλων εὐπρα-- 

2 

ξίαις ἀνιωμένους. ϑαυμαξόντων δέ τινῶν εἴ τις φι-᾿ 
λῶν τινα ἐπὶ τῇ εὐπραξίᾳ αὐτοῦ λυποῖτο, ὑπεμίμνη-- 

δι δ᾽ ᾿ Φ -»" 

κεν ὅτι πολλοὶ οὕτω πρός τινας ἔχουσιν ὥστε κακῶς 

μὲν πράττοντας μὴ δύνασθαι περιορᾶν, ἀλλὰ βοηϑεῦν 
ἀτυχοῦσιν ᾿ εὐτυχούντων. δὲ λυπεῖσϑαι. τοῦτο μέντοι. 

φθονέμο μὲν ἀνδρὶ οὐκ ἂν συμβῆναι, τοὺς ἠλιϑίους 

δὲ ἀεὶ πάσχειν αὐτό. 
»" ͵ " - ᾿ Ἁ 

Σχολὴν δὲ σκοπῶν τί εἴη. ποιοῦντας μὲν τι τους 
πλείστους εὑρίσκειν ἔφη᾽ καὶ γὰρ τοὺς πεττεύοντας 

καὶ τοὺς γελωτοποιοῦντας ποιεῖν τι; πάντας δὲ τού- 

τους ἔφη σχολάξειν" ἐξεῖναι. γὰρ αὐτοῖς ἰέναι πρά-- 
ξοντας τὰ βελτίω τούτων. ἀπὸ μέντοι τῶν βελτιόνων. 

Ὡν 

. 

Ἢ νὰ 
ὃ, - 
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ἐπὶ τὰ χείρω ἐέναν οὐδένα σχολάξειν " εἰ δέ τις ἴοι, τοῦ-- 
τὸν ἀσχολίας αὐτῷ οὔσης κακῶς ἔφη τοῦτο πράττειν. 

᾿ς Βασιλέας δὲ καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα 10 
ἔχοντας ἔφη εἶναι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἷρε-- 
ϑέντας οὐδὲ τοὺς κλήρῳ λαχόντας οὐδὲ τοὺς βιασαμέ-- 

ψοῦς οὐδὲ τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμέ- 
γψους ἄρχειν. ὁπότε γάρ τις ὁμολογήσειε τοῦ μὲν 11 
ἄρχοντος εἶναι τὸ προστάττειν ὃ.τι χρὴ ποιεῖν, τοῦ ὃὲ΄ 
ἀρχομένου τὸ πείϑεσϑαι, ἐπεδείκνυ ἕν τε νηὶ τὸν 
μὲν ἐπιστάμενον ἄρχοντα, τὸν δὲ ναυκληρον καὶ τοὺς 
ἄλλους τοὺς ἐν τῇ νηὶ πάντας πειϑομένους τῷ ἐπιστα- ἘΝ 
μένῳ καὶ ἐν γεωργία τοὺς κεκτημένους ἀγρούς. καὶ τ 
ἐν νόσῳ τοὺς νοσοῦντας. καὶ ἐν σωμασκίαᾳ τοὺς σω- 
μασκοῦντας, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας οἷς ὑπάρχει τι Χ 
ἐπιμελείας δεόμενον, ἂν μὲν αὐτοὶ ἡγῶνται ἐπίστασϑαι ῊΝ 
ἐπιμέλεσθαι εἰ δὲ μή, τοῖς ἐπισταμένοις οὐ μόνον “ 

παροῦσι πειϑομένους. ἀλλὰ καὶ ἀπόντας μεταπεμπο-- β 
μένους. ὅπως ἐκείνοις πειϑόμενοι τὰ δέοντα πράττω-- 
συν ἐν δὲ ταλασίᾳ καὶ τὰς γυναῖκας ἐπεδείκνυ ἀρ- “τ 
χούσας τῶν ἀνδρών, διὰ τὸ τὰς μὲν εἰδέναι ὅπως ΐ 

χρὴ ταλασιουργεῖῦν, τοὺς δὲ μὴ εἰδέναι. εἰ δέ τις πρὸς 12 
ταῦτα λέγον ὅτι τῷ τυράννῳ ἔξεστι μὴ πείϑεσθαι τοῖς 
ὀρϑῶς λέγουσι, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, ἐξεύῃ μὴ πείθεσθαι, 
“τ ειμενης 78 ξημέας, ἐάν τις τῷ εὖ λέγοντι μὴ πεθ 5 

ται; ἐν ᾧ γὰρ ἄν τις πράγματι μὴ πείϑηται τῷ εὐ 
λέγοντι, ἁμαρτήσεται δήπου, ἁμαρτάνων δὲ ξημιώ- Ὁ 
σεται. εἰ δὲ φαίη τις τῷ τυράννῳ ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖ-- 13 

᾿ ψαῖι τὸν εὖ φρονοῦντα, Τὸν δὲ ἀποκχτείναντα, ἔφη, τοὺς 
πρατίστους τῶν συμμάχων οἴει ἀξήμιον γίγνεσθαι ἢ ὡς 
ἔτυχε ξημιοῦσϑαι; πότερα γὰρ ἂν μᾶλλον οἴει σώξε- 

σϑαι τὸν τοῦτο ποιοῦντα ἢ οὕτω καὶ τάχιστ᾽ ἂν ἀπο- 
λέσϑαι; 
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ΕΤῚ ᾿Ερομένου δέ τινος αὐτὸν τί αὐ ει αὐτῷ κράτι-- 
στον ἀνδρὶ ἐπιτήδευμα εἶναι, “ἀπεκρίνατο εὐπραξία. 
ἐρομένου δὲ πάλιν εἰ καὶ τὴν εὐτυχίαν ἐπιτήδευμα νο-. 
μίζοι εἶναι, Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον ἔγωγ᾽ . ἔφη, τύ 
χην καὶ πρᾶξιν ἡγοῦμαι" τὸ μὲν γὰρ μὴ ξητοῦντα ἐπι- 
τυχεῖν τινι τῶν δεόντων εὐτυχίαν οἶμαι εἶναι, τὸ ὃὲ᾽ 
μαϑόντα τὸ καὶ μελετήσαντά τι εὺ ποιεῖν εὐπραξίαν 

᾿ “νομίζω, καὶ οἱ τοῦτο ἐπιτηδεύοντες δοκοῦσί μοι εὺ 
8 πράττειν. καὶ ἀρίστους δὲ χαὶ ϑεοφιλεστάτους ἔφη 

εἶναι ἐν μὲν γεωργίᾳ τοὺς τὰ γεωργικὰ εὺ πφάττοντας, 
ἐν δ᾽ ἰατρείᾳ τοὺς τὰ ἰατρικά, ἐν δὲ πολιτείᾳ τοὺς τὰ 
πολιτικά τὸν δὲ μηδὲν εὖ πράττοντα οὔτε χρήσιμον 
οὐδὲν ἔφη εἶναι οὔτε ϑεοφιλῆ. 

Χ, ᾽Δ4λλὰ μὴν καὶ εἴ ποτε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων καὶ 

ἐργασίας ὃ ἕνεκα χρωμένων αὐταῖς διαλεγοιτό τινι, καὶ 
τούτοις ὠφέλιμος ἦν. εἰσελϑὼν μὲν γάρ ποτε πρὸς Παρ- Ἢ 

ράσιον τὸν ζωγράφον καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, 4 θα, ἔφη 
ῶ ἡ Παρράσιε, ἡ γραφυκή ἐστιν εἰκασία τῶν ὁρωμένων: 
τὰ γοῦν κοῖλα καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ σκοτεινὰ καὶ τὰ ἐλ: 
νὰ καὶ τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακὰ καὶ τὰ τραχέα καὶ τὰ 

"λεῖα καὶ τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ σώματα δια τῶν χρωμα-- 
τῶν ἀπεικάξοντες ἔκμιμεῖσϑε. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ὁ ἔφη. Καὶ 
μὴν τά γε καλὰ εἴδη ἁ ἀφομοιοῦντες, ἐπειδὴ οὐ ῥάδιον ἕ ἑνὺ 
ἀνθρώπῳ περιτυχεῖν ἄμεμπτα πάντα ἔχοντι, ἐκ πολ- 
λῶν συνάγοντες τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα οὕτως ὅλα 

τὰ σώματα καλὰ ποιεῖτε φαίνεσθαι. Ποιοῦμεν γάρ, 
Βέφη, οὕτω. Τί γάρ; ἔφη. τὸ πιϑανώτατον καὶ 
ἥδιστον καὶ φιλυικώτατον καὶ ποϑεινότατον καὶ ἐρα-- 

σμιώτατον ἀπομιμεῖσϑε τῆς ψυχῆς ἦϑος; ἢ οὐδὲ μεμῆς 
τόν ἐστι τοῦτο; Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη; μιμητὸν εἴη : 
“Σώκρατες, ὃ μήτε συμμετρίαν μήτε χφῶμα μήτε, ὧν 
σὺ εἶπας ἄρτι μηδὲν ἔχει μηδὲ ὅλως ὁρατόν ἐστιν; 
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» ν 3" : ΄ 
"29᾽ οὖν, ἔφη; γίγνεται ἐν ἀνθρώπῳ τό τε φιλοφρό-- 

ΚῚ ΔΎ Σ ἀν. -“Ἤ ’ ’ ᾿, 

νῶς καὶ τὸ ἐχϑρῶς βλέπειν πρὸς τινας; ἔμοιγε δοκεῖ, 

ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε μιμητὸν ἐν τοῖς ὄμμασι; Καὶ 
“μάλα. ἔφη. Ἐπὶ δὲ τοῖς τῶν φίλων ἀγαϑοῖς καὶ τοῖς 
κακοῖς ὁμοίως σοι δοκοῦσιν ἔχειν τὰ πρόσωπα οἵ τε 
φροντίζοντες καὶ οἵ μή; Μὰ 4 οὐ δῆτα, ἔφη" ἐπὶ δ: 
μὲν γὰρ τοῖς ἀγαϑοῖς φαιδροί, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς σκυ- ΠῈΣ 
ϑρωποὶ γίγνονται. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ταῦτα δυνα- Ὁ 

Σ Ὲ ἥ ἤ “" 2 Ἁ Χ Χ 

᾿ τὸν ἀπεικάζειν; Καὶ μάλα, ἔφη. .4λλὰ μὴν καὶ τὸ ϑ 
μεγαλοπρεπές τὸ καὶ ἐλευϑέριον καὶ τὸ ταπεινόν τὲ 
καὶ ἀνελεύϑερον καὶ τὸ δωφρονικόν τε καὶ φρόνι- 
μον καὶ τὸ ὑβοιστικόν τὲ καὶ ἀπειρόκαλον καὶ διὰ τοῦ 
προσώπου καὶ διὰ τῶν σχημάτων καὶ ἑστώτων καὶ 
κινουμένων ἀνθρώπων διαφαίνει. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ ταῦτα μιμητά; Καὶ μάλα, ἔφη. Πότερον 
οὖν, ἔφη; νομίζεις ἥδιον ὁρᾶν τοὺς ἀνθρώπους δί᾽ 

Ξ εξ Ν χα 3 ᾿ . 93 ν 5 Στ Ἢ 9 
ὧν τὰ καλὰ τὲ κάγαϑα καὶ ἀγαπητὰ ἤϑη φαίνεται ἡ δὶ 
Ξ Χ 7 Α κ Α ΄ - Ἁ ἊΝ ,3 

᾿ ὧν τὰ αἰσχρὰ τὲ καὶ πονηρὰ καὶ μισητα; Πολυ νὴ Ζ1, 

ἔφη. διαφέρει, ὦ Σώκρατες. , 
Πρὸς δὲ Κλείτωνα τὸν ἀνδριαντοποιον εἰσελϑών 6 

ποτὲ καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ. Ὅτι μέν. ἔ ὦ Κλεί- τὸ ἱψξενος (9. μὲν. ξφῆ-. ὕ 
Η Ἁ »"Ὕ , Ε ᾿ 

᾿ς τῶν, καλοὶ οὔς ποιεῖς δρομέας τὲ καὶ παλαιστὰς καὶ 

πύχτας καὶ παγκρατιαστὰς ὁρῶ τε καὶ οἶδα: ὃ δὲ μά- 
λιστα ψυχαγωγεῖ διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους, τὸ 

Α Ἢ - - -. ξωτικοὺς φαίνεσϑαι, πῶς τοῦτο ἐνεργάζξει τοῖς ἀνδρι-- 
σιν; ἐπεὶ δὲ ἀπορῶν ὁ Κλείτων οὐ ταχὺ ἀπεκρίνατο. ἢ 
ἘΡΥ ᾿ τοῖ » ξ ́ ζὸδ δ 2 (ξ ΤΑ. 4ρ᾽, ἔφη; τοῖς τῶν ξώντων εἴδεσιν ἀπεικάξων τὸ ἔρ-- 

’ “-ὥ ᾿ Ἅ, Δ 

γον ζωτικωτξερους ποιεῖς φαίνεσϑανι τους ἀνδριαντας:; 

Καὶ μάλα. ἔφη. Οὐκοῦν τά τε ὑπὸ τῶν σχημάτων κα- 
᾿ς τασπώμενα καὶ τἀνασπώμενα ἐν τοῖς σώμασι. καὶ τὰ 
᾿ συμπιεζόμενα καὶ τὰ διελκόμενα, καὶ τὰ ἐντεινόμενα 

καὶ τὰ ἀνιέμενα ἀπεικάξων. ὁμοιότερά τὲ τοῖς ἀληϑυ- 
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Η ἢ Ὁ ΠΝ 
.13 τἄλλα ὡσαύτως ἔοικεν ἔχειν τῷ σῷ λόγῳ. ἴσως δὲ καὶ ξ 

8 ἔφη. Τὸ δὲ καὶ τὰ πάϑη τῶν αὐτο τι σωμώάζ 
ἀπομιμεῖσϑαι οὐ ποιεῖ τινα τέρψιν τοῖς ϑεωμένοι 
Εἰκὸς γοῦν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τῶν μὲν μαχομένων 

ἀπειλητικὰ τὰ ὄμματα ἀπεικαστέον, τῶν δὲ νενικη- 
κότων εὐφραινομένων ὴ ὄψις μιμητέα; Σφόδρα. ΓΝ Ε 
ἔφη. 4:εῖ ἄρα, ἔφη, τὸν ἀνδριαντοποιὸν τὰ τῆς ἠπ 
χῆς ἔργα τῷ εἴδει προσεικάξειν. 

9 Πρὸς δὲ Πιστίαν τὸν ϑωρακοποιὸν εἰσελϑών, ἐπι-- 
δείξαντος αὐτὸῦ τῷ Σωκράτει ϑώρακας εὖ εἰργασμέ-- 
νους, Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, καλόν γε, ὦ Πιστία. τὸὦὸὮ 
εὕρημα τὸ τὰ μὲν δεόμενα σκέπης τοῦ ἀνθρώπου. 
σκεπάξειν τὸν ϑώρακα. ταῖς δὲ χερσὶ μὴ κωλύειν χρῆ- 

10σϑαι. ἀτάρ. ἔφη, λέξον μοι, ὦ Πιστία, διὰ τοῦ 
ἰσχυροτέρους οὔτε πολυτελεστέρους τῶν ἄλλων ποιῶν ᾿ 
τοὺς ϑώρακας πλείονος πωλεῖς; Ὅτι, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες, εὐρυϑμοτέρους ποιῶ. Τὸν δὲ ῥυϑμόν, ἔφη, 
πότερα μέτρῳ ἢ σταϑμῷ ἀποδεικνύων πλείονος τιμᾶ: 
οὐ γὰρ δὴ ἴσους γε πάντας οὐδὲ ὁμοίους οἶμαί σὲ ποι- 
εἴν, εἴ γε ἁρμόττοντας ποιεῖς. ᾽4λλὰ νὴ ΖΙζ, ἔφη, ποιῶ: ᾿ 

11 οὐδὲν γὰρ ὄφελός ἐστι ϑώρακος ἄνευ τούτου. Οὐκ-- 
οὖῦν, ἔφη, σώματά γε ἀνθρώπων τὰ μὲν εὔρυϑμα 
ἐστι. τὰ δὲ ἄρρυϑμα; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πῶς οὖν 
ἔφη. τῷ ἀρρύϑμῳ σώματι ἁρμόττοντα τὸν ϑώρακα, Ἂ 

εὔρυϑμον ποιεῖς; Ὥσπερ καὶ ἁρμόττοντα, ἔφη" δὰρ-. 
19 μόττων γάρ ἔστιν δὔρυϑμος. Ἰϑαεῖς τἂν . ἔφη Ὁ Σῶὼ- Ὁ 

κράτης. τὸ δὔρυϑμον οὐ καϑ' ἑαυτὸ λέγειν, ἀλλὰ 

πρὸς τὸν χρώμενον. ὥσπερ ἂν εἰ φαίης ἀσπίδα, ὦ 
ἂν ἀἁρμόττῃ, τούτῳ εὔρυϑμον εἶναι, καὶ χλαμύδα, καὶ Ἢ 

ἄλλο τι οὐ μικρὸν ἀγαϑὸν τῷ ἁρμόττειν πρόσεστι. Ε 
- Ζέδαξον, ἔφη. ὦ Σώκρατες, εἴτι ἔχεις. Ἥττον, ἔφη,, 

} ΟΝ 

ῃ 

Ἐν , 
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τῷ βάρει πιέξουσιν οἵ ἁρμόττοντες τῶν ἀναρμόστων 
τὸν αὐτὸν σταϑμὸν ἔχοντες. οἵ μὲν γὰρ ἀνάρμοστοι 
ἢ ὅλοι ἐκ τῶν ὥμων κρεμάμενοι ἢ καὶ ἄλλο τι τοῦ σώ-- 
ματος σφόδρα πιέζοντες δύσφοροι καὶ χαλεποὶ γίγνον-- 
ται" οἱ δὲ ἁρμόττοντες. διειλημμένον τὸ βάρος τὸ μὲν 
ὑπὸ τῶν κληδῶν καὶ ἐπωμίδων. τὸ δ᾽ ὑπὸ τῶν ὥμων, 
τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ στήϑους, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ νώτου. τὸ 
δὲ ὑπὸ τῆς γαστρός, ὀλίγου δεῖν οὐ φορήματι, ἀλλὰ 
προσϑήματι ἐοίκασιν. Εἴρηκας, ἔφη, αὐτὸ δι᾽ ὅπερ 14 
ἔγωγε τἀμὰ ἔργα πλείστου ἄξια νομίζω εἶναι" ἕνιοι 
μέντοι τοὺς ποικίλους καὶ τοὺς ἐπιχρύσους ϑώρακας . 

μᾶλλον ὠνοῦνται: ᾿᾽4λλὰ μήν, ἔφη, εἴγε διὰ ταῦτα 
ἐμὴ ἁρμόττοντας ὠνοῦνται. κακὸν ἔμοιγε δοκοῦσι ποι-- 
κίλον τε καὶ ἐπίχρυσον ὠνεῖσϑαι. ἀτάρ, ἔφη. τοῦ σώ-- 15 
ματος μὴ μένοντος, ἀλλὰ τοτὲ μὲν κυρτουμένου. “τοτὲ 
δὲ ὀρθουμένου, πῶς ἂν ἀκριβεῖς ϑώρακες ἁρμόττοιεν; 
Οὐδαμῶς, ἔφη. “έγεις, ἔφη, ἁρμόττειν οὐ τοὺς ἀκρι- 
βεῖς, ἀλλὰ τοὺς μὴ λυποῦντας ἐν τῇ χρείᾳ. Αὐτός, 

δ᾿ ἔφη; τοῦτο “λέξειοι ὦ Σώκρατες, καὶ πάνυ ὀρϑῶς 

ἀποδέχει. 

Γυναικὸς δέ ποτε οὔσης ἐν τῇ πόλει καλῆς [ἡ ὄνο-- χι 

μα ἣν Θεοδότη] καὶ οἵας συνεῖναι τῷ πείϑοντι, μνη-- 
δϑέντος αὐτῆς τῶν παρόντων τινός. καὶ εἰπόντος ὅτι 
κρεῖττον εἴη λόγου τὸ κάλλος τῆς γυναικός, καὶ ξω- 
γράφους φήσαντος εἰσιέναι πρὸς αὐτὴν ἀπεικασομέ-- 

᾿ς ψοῦς,; οἷς ἐκείνην ἐπιδεικνύειν ἑαυτῆς ὅσα καλῶς ἔχοι, 
᾿ ἽἼτέον ἂν εἴη ϑεασομένους, ἔφη ὁ Σωκράτης οὐ γὰρ 

δὴ ἀκούσασί γε τὸ λόγου κρεῖττον ἔστι καταμαϑεῖν. 
᾿ς καὶ ὃ διηγησάμενος; Οὐκ ἂν φϑανοιτ᾽, ἔφή . ἀκολου-- 
᾿ ϑοῦντες. οὕτω μὲν δὴ πορευϑέντες πρὸς τὴν Θεο-- 3 

᾿ς ὅδύτην,. καὶ καταλαβόντες ξωγράφῳ τινὺ παρξεστηκυῖαν 

ἐθεάσαντο. παυσαμένου δὲ τοῦ ξωγράφου, ἃ ἄν-- 
᾿ ΧΘΠΟρΗ. δΝδιηοΥ. 

ΕῚ 

ὐρεν.ν 
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ὄρες, ἕ ἔφη ὁ Σωκράτης : πότερον ἡμᾶς δεῖ μᾶλλον Θεο- π:-. 
δότῃ χάριν ἔχειν ὅτι ἡμῖν τὸ κάλλος ἑ ἑαυτῇ ἐπέδειξεν, 
ἡ ταύτην ἡμῦν ὅτι ἐϑεασάμεϑα; ἀρ᾽ εἰ μὲν ταύτῃ ὦφε- ΩΝ 
λιμωτέρα ἐστὶν ῇ ἐπίδειξις, ταύτην ἡμῖν χάριν ἑκτέον, ἬΝ 

8 εἰ δὲ ἡμῖν ἡ ϑέα. ἡμᾶς ταύτῃ; ξἰπόντος δέ τινος ὅτ, 
δίκαια λέγοι, Οὐκοῦν, ἔφη, αὕτη μὲν ἤδη τε τον 
παρ᾽ ἡμῶν ἔπαινον κερδαίνει καὶ ἐπειδὰν εἰς πλείους 
διαγγείλωμεν, πλείω ὠφελήσεται" ἡμεῖς δὲ ἤδη τε ὧν 
ἐθεασάμεϑα ἐπιϑυμοῦμεν ἅψασϑαι καὶ ἄπιμεν ὑπο- 
κνιξόμενοι, καὶ ἀπελϑόντες ποϑήσομεν. ἐκ δὲ τού-- 
των εἰκὸς ἡμᾶς μὲν ϑεραπεύειν, ταύτην δὲ ϑεραπεύε- 
σϑαι. καὶ ἡ Θεοδότη : Νὴ 4, ἔφη. εἰ τοίνυν ταῦϑ'᾽ 
οὕτως ἔχει, ἐμὲ ἂν δέοι ὑμῖν τῆς ϑέας χάριν ἔχευν.. 

4 ἐκ δὲ τούτου ὁ Σωκράτης ὁρῶν αὐτήν τε πολυτελῶς 
κεκοσμημένην καὶ μητέρα παροῦσαν αὐτῇ ἐν ἐσϑῆτε 
καὶ ϑεραπείᾳ οὐ τῇ τυχούσῃ, καὶ ϑεραπαένας πολ- 
λὰς καὶ εὐειδεῖς. καὶ οὐδὲ ταύτας ἠμελημένως ἐχού- 
σας. καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν οἰκίαν ἀφϑόνως κατεσκευα- 
σμένην, Εἰπέ μοι. ἔφη. ὦ Θεοδότη, ἔστι σοι ἀγρούς: 
Οὐκ ἔμοιγ᾽, ἔφη. 4λλ᾽ ἄρα οἰκία προσόδους ἔχουσα; 
Οὐδὲ οἰκία, ἔφη. ᾿λλὰ μὴ χειροτέχναι τινές; Οὐδὲ 
χειροτέχναι, ἔφη. Πόϑεν οὖν, ἔφη, τἀπιτήδεια ἢ ἔχεις; 
Ἐαν τις. ἔφη, φίλος μον γενόμενος εὺ ποιεῖν ἐθέλῃ, οὕ- 

5 τός μοι βίος ἐστί. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, ὦ ἦ Θεοδότη, καλόν 
γε τὸ κτῆμα, καὶ πολλῷ κρεῖττον ἢ οἰῶν τε καὶ αἰγῶν 
καὶ βοῶν φίλων ἀγέλην κεκτῆσθαι. ἀτάρ, ἔφη; πότε-- 
ρον τῇ τύχῃ ἐπιτρέπεις, ἐών τίς σοι φίλος ὥσπερ μυῖα 

6 πρόσπτηται, ἢ καὶ αὐτή τι μηχανᾷ: Πῶς δ᾽ ἄν, ἔφη, 
ἐγὼ τούτου μηχανὴν εὕροιμι; Πολὺ νὴ 4“. ἔφη, 
προσηκόντως μᾶλλον ἢ αἱ φάλαγγες" οἶσϑα γὰρ ὡς 
ἐκεῖναι ϑηρῶσι τὰ πρὸς τὸν βίον: ἀράχνια γὰρ δήπου 
λεπτὰ ὑφηνάμεναι. ὅ,τι ἂν ἐνταῦϑα ἐμπέσῃ, τούτῳ 
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τροφῇ χρῶνται. Καὶ ἐμοὶ οὖν, ἔφη; “συμβουλεύεις 
ὑφήνασϑαί᾽ τι ϑήρατρον; Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε ἀτέχνως 

οἴεσϑαι χρὴ τὸ πλείστου ἄξιον ὁ ἄγρευμα φίλους ϑηρά- 
σειν. οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ τὸ μικροῦ ἄξιον τοὺς λαγῶς 

τ παρέξρ πολλὰ τεχνάξουσιν ; ὅτι μὲν γὰρ τῆς νυκτὸς 8 
νέμονται; κύνας νυκτερευτικας πορισάμενοι, 'ταῦταις 
αὐτοὺς ϑηρῶσιν" ὅτι δὲ μεϑ᾽ ἡμέραν. ἀποδιδράσκου- 

ἈΝῈ σιν. ἄλλας κτῶνται κύνας. αἵτινες ἡ ἂν ἐκ τῆς νο-- 
μῆς εἰς τὴν εὐνὴν ἀπέλθωσι, τῇ ὀσμῇ αἰσϑανόμεναι 
εὑρίσκουσιν αὐτούς" ὅτι δὲ ποδώκεις εἰσὶν ὥστε καὶ 
ἐκ τοῦ φανεροῦ τρέχοντες ἀποφεύγειν, ἄλλας αὖ κύ- 
νας ταχείας παρασκευάξονται, . ἵνα κατὰ πόδας ἀλέ- 

σπκωνται" ὅτι δὲ καὶ ταύτας αὐτῶν τινες ἀποφεύγουσι, 
δίκτυα ἱστᾶσιν εἰς τὰς ἀτραπούς., ἧ φεύγουσιν. ἵν᾽ 
εἰς ταῦτα ἐμπίπτοντες συμποδίζωνται. Τίνι οὖν, ἔφη.9 

τοιούτῳ φίλους ἂν ἐγὼ ϑηρῴώην; Ἐὰν νὴ “1, ἔφη, 
ἀντὶ κυνὸς κτήσῃ ὅστις σοι ἰχνεύων μὲν τοὺς φιλοκά-- 

: λοὺς καὶ πλουσίους εὑρήσει, εὑρὼν δὲ μηχανήσεται 
ὅπως ἐμβάλῃ αὐτοὺς εἴδ᾽ τὰ σὰ δίκτυα. Καὶ ποῖα » ἔφη, 10 
ἐγὼ δίκτυα ἔχω; Ἕν μὲν δήπου, ἔφη: καὶ μάλα εῦ 
περιπλεκόμενον, τὸ σῶμα: ἐν δὲ τούτῳ ψυχήν, ῃ κα-- 
ταμανϑάνεις καὶ ὡς ἂν ἐμβλέπουσα χαρίξοιο . καὶ ὅ,τι 

ἂν λέγουσα εὐφραίνοις. καὶ ὅτι δεῖ τὸν μὲν ἐπιμελό-- 
μενον ἀσμένως ὑποδέχεσϑαι, τὸν δ᾽ ἐντρυφῶντα ἀπο- 
κλήξιν, καὶ ἀρρωστήσαντός γε φίλου φροντιστικῶς 

᾿ς ἐπισκέψασϑαι, καὶ καλόν τι πράξαντος σφόδρα συνη- 
σϑῆναι, καὶ τῷ σφόδρα σοῦ φροντίζοντι ὅλῃ τῇ ψυχῇ 
κεχαρίσϑαι. φιλεῖν γε μὴν εὖ οἵδ᾽ ὅτι ἐπίστασαι οὐ 
μόνον μαλακῶς, ἀλλὰ καὶ εὐνοϊκῶς" καὶ ὅτι ἀρεστοί 
σοί εἰσυν οὗ φίλοι οἶδ᾽ ὅτι οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀνα- 

πείϑεις. Μὰ τὸν “1, ἔφη ἡ Θεοδότη. ἐγὼ τούτων 
οὐδὲν μηχανῶμαι. Καὶ μήν, ἔφη, πολὺ διαφέρει τὸ 

ν ᾿ ΄ 

ἀκού νν ν δος ον γ νά τος ως Ὗὰ 
" ,ὐα ἐν ρον Ἀν 5 ἩΥ, Ἂ. ν : νιὶ 
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κατὰ φύσιν τε καὶ ὀρϑως ἀνθρώπῳ προσφέρεσϑαι. 

καὶ γὰρ δὴ βίᾳ μὲν οὔτ᾽ ἂν ἕλοις οὔτε κατάσχοις φέ- δ 
λον; δὐεργεσίᾳ ὃὲ καὶ ἡδονῇ τὸ ϑηρίον τοῦτο Δώὦ 
σιμόν τε καὶ παραμόνιμόν ἐστιν. ᾿Ἵληϑῆ λέγεις. ἔφη: πο 

19 Ζ4εϊ τοίνυν. ἔφη: πρῶτον μὲν τοὺς φφοντίζοντάς σου Ἐν 

τοιαῦτα ἀξιοῦν οἷα ποιοῦσιν αὐτοῖς μικρότατα μὲ- 
λήσει" ἔπειτα δὲ αὐτὴν ἀμείβεσθαι χαριξομένην τὸν 
αὐτὸν τρόπον. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα φίλοι γίγνοιντο, 
καὶ πλεῖστον χρόνον φιλοῖεν καὶ μέγιστα εὐεργετοῖεν. 

13 χαρέξοιο δ᾽ ἂν μάλιστα, εἰ δεομένοις δωροῖο τὰ παρὰ 
σεαυτῆς. ὁρᾷς γὰρ ὅτι καὶ τῶν βρωμάτων τὰ ἥδιστα, 
ἐὰν μέν τις προσφέρῃ πρὶν ἐπιϑυμεῖν, ἀηδῆ φαίνεται, 
κεκορεσμένοις δὲ καὶ βδελυγμίαν παρέχει" ἐὰν δέτις 
προσφέρῃ λιμὸν ἐμποιήσας, «(ὧν φαυλότερα ἢ, πάνυ. 

14 ἡδέα φαίνεται. Πῶς οὖν ἄν, ἔφη, ἐγὼ λιμὸν ἐμποι-- 
εἴν τῷ τῶν παρ᾽ ἐμοὶ δυναίμην; Εἰ νὴ 4’, ἔφη, πρῶ-- 
τον μὲν τοῖς κεκορεσμένοις μήτε προσφέροις μήτε ὑπο-- 
μιμνήσκοις, ἕως ἂν τῆς πλησμονῆς παυσάμενοι πά-- 
λιν δέωνται, ἔπειτα τοὺς δεομένους ὑπομιμνήσκοις ὡς 
κοσμιωτάτῃ τε ὁμιλέᾳ καὶ τῷ μὴ φαίνεσϑαι βουλομένη 
χαρίξεσϑαι. καὶ διαφεύγουσα. ἕως ἂν ὡς μάλιστα δεη-- 
δῶσι" τηνικαῦτα γὰρ πολὺ διαφέρει τὰ αὐτὰ δῶρα 

15 πρὶν ἐπιϑυμῆσαι διδόναι. καὶ ἡ Θεοδότη, Τί οὖν 
οὗ σύ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγένου συνθηρατὴς 
τῶν φίλων; Ἐλν γε νὴ Ζ{΄, ἔφη. πείϑῃς μὲ σύ. “Πῶς 
οὖν ἄν, ἔφη. πείσαιμί σε: Ζητήσεις, ἔφη, τοῦτο αὐτὴ καὶ 
μηχανήσει, ἐάν τέμου δέῃ. Εἴσιϑι τοίνυν, ἔφη. ὃα- 

16 μινά. καὶ ὃ Σωκράτης ἐπισκώπτων τὴν αὑτοῦ ἀπρα- ὦ 
γμοσύνην, ᾽4λλ᾽, ὦ Θεοδότη. ἔφη, οὗ πάνυ μοι ῥέ- Ὁ 
διόν ἐστι σχολάσαι" καὶ γὰρ ἴδια πράγματα πολλὰ καὶ 
δημόσια παρέχει μοι ἀσχολίαν" εἰσὶ δὲ καὶ φίλαι μου, 
αἵ οὔτε ἡμέρας οὔτε νυχτὸς ἀφ᾽ αὑτῶν ἐάσουσίέ μὲδ 
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ἡπιέ ἑλτρὰ τὲ ϑάνουσαν παρ᾽ ἐμοῦ καὶ ἐπῳ-- ἀπιέναι, φίλτρα τὲ μαν γρ΄ ἐμ ἡ ἐπε 
7 Υ 2 » 5 ’ 

δάς. Επίστασαιγάρ. ἔφη, καὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες: 17 
δι ᾺἉ " 2 " ͵ὔ 

“λλὰ διὰ τί οἴει. ἔφη. ᾿Ζπολλόδωρόν τε τόνδε καὶ ᾽'4ν-- 
ὲ τισϑένη οὐδέποτέμου ἀπολείπεσϑαι; διὰ τί δὲ καὶ Κέ- 

βητα καὶ Σιμίαν Θήβηϑεν παραγίγνεσϑαι; εὖ ἴσϑιε 
ὅτι ταῦτα οὐκ ἄνευ πολλῶν φίλτρων τε καὶ ἐπῳδῶν 

ἢ “ 3 ’, -» , 3) δ᾽ ᾽» 
καὶ ἰυγγῶν ἐστί. Χρῆσον τοίνυν μοι. ἔφη. τὴν ἴυγγα. 18 

ἵνα ἐπὶ σοὶ πρῶτον ἕλκω αὐτήν. ᾽4λλὰ μὰ 47, ἔφη, 
οὐκ αὐτὸς ἕλκεσϑαι πρὸς σὲ βούλομαι, ἀλλὰ σὲ πρὸς 
Σ αἈδιῚ ΄ 3 δὴ ΄ 2) [ ς 
ἐμὲ πορευεσϑαι. .4λλα πορεύσομαι. ἔφη" μόνον τυὑπο-- 

δέχου. ᾿4λλ᾽ ὑποδέξομαί σε. ἔφη. ἐὰν μή τις φιλ- 
τέρα σου ἔνδον ῃ. 

Ἐπιγένη δὲ τῶν συνόντων τινά, νέον τε ὄντα ΧΙ͂Ι. 
καὶ τὸ σῶμα κακῶς ἔχοντα. ἰδών. Ὡς ἰδιωτικῶς. ἔφη, 

-» 3 5.5 , ’ 2) τὸ σῶμα ἔχεις. ὦ Ἐπίγενες. καὶ ὅς. Ἰδιώτης γάρ, ἔφη, 
’᾽ 5 ΤΥ 3 ὔ - “ » 3 

εἰμί, ὦ Σώκρατες. Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη. τῶν ἕν 

Ὀλυμπίᾳ μελλόντων ἀγωνίξεσϑαι" ἢ δοκεῖ σοι μικρὸς 
3 δ - ον Χ ᾿ , Ε ΄ { 

εἶναι ὁ περὶ τῆς ψυχῆς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγῶν. ον 
᾿4ϑηναῖοι ϑήσουσιν, ὅταν τύχωσι; καὶ μὴν οὐκ ὁλέ- ἢ 
γοι μὲν διὰ τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν ἀποϑνήσκουσί 
τε ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις καὶ αἰσχρῶς δώξονται" 

Ἁ Ἁ 2 2 Ἁ --ὦ " , ὅ-η» Ὰ 

πολλοὶ δὲ δυί αὐτὸ τοῦτο ξῶντές τε αλίδσκονται καὶ 
ΐ ἘΠ ΔῸΣ 7 7, ᾿ δ , 2Ἀ ἰκὴ ΄ 

τ΄ ἀλοντεςφῆτοι δουλεύυουσιτον λοιπὸν βίον. ἐὰν οὕτω τύ-- 

χῶσι, τὴν χαλεπωτάτην δουλείαν. ἢ εἰς τὰς ἀνάγκας 
3 Ξ 

τὰς ἀλγεινοτάτας ἐμπεσόντες καὶ ἐκτίδσαντες ἐνίοτε 
ὕ “Ἦν ε -« Ἄ 

πλείω τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς τὸν λοιπὸν βίον ἐν-- 
δεεῖς τῶν ἀναγκαίων ὄντες καὶ κακοπαϑοῦντες δια- 

ζῶσι" πολλοὶ δὲ δόξαν αἰσχρὰν κτῶνται, διὰ τὴν τοῦ 
σώματος ἀδυναμίαν δοκοῦντες ἀποδειλιᾶν. ἡ κατα-- 8 
φρονεῖς τῶν ἐπιτιμίων τῆς καχεξίας τούτων, καὶ δα-- 

ΩΣ ς: » ι - 3: , δίως ἂν οἴει φέρειν τὰ τοιαῦτα; καὶ μὴν οἶμαί γε 
ΟῚ ΄ ξ' Ἷ 5 ἔΈροι: πολλῷ ῥάω καὶ ἡδίω τούτων εἶναι ἃ δεῖ ὑπουένειν 
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τὸν ἐπιμελόμενον τῆς τοῦ σώματος εὐεξίας" ἢ ὑγιει- 
νότερόν τε καὶ εἰς τἄλλα χρησιμώτερον νομίζεις εἶναι 
τὴν καχεξίαν τῆς εὐεξίας; ἢ τῶν διὰ τὴν εὐεξίαν γι-- 

ἀγνομένων καταφρονεῖς: καὶ μὴν πάντα γε. τἀναντία. 
συμβαίνει τοῖς εὖ τὰ σώματα ἔχουσιν ἢ τοῖς κακῶς. 
καὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν οἵ τὰ σώματα εὖ ἔχοντες καὶ ἰσχύ-- 

ουσι καὶ πολλοὶ μὲν διὰ τοῦτο ἐκ τῶν πολεμικῶν. 
ἀγώνων σώξονταί τε εὐσχημόνως καὶ τὰ δεινὰ πάντα 
διαφεύγουσι, πολλοὶ δὲ φίλοις τε βοηϑοῦσι καὶ τὴν 
πατρίδα εὐεργετοῦσι, καὶ διὰ ταῦτα χάριτός τὲ ἀξι-- 
οὔνται καὶ δόξαν μεγάλην κτῶνται καὶ τιμῶν καλλέ- τ 
στῶν τυγχάνουσι. καὶ τόν τε λοιπὸν βίον ἥδιον καὶ 

κάλλιον διαξῶσι καὶ τοῖς ἑαυτῶν παισὶ καλλίους 
ὅ ἀφορμὰς εἰς τὸν βίον καταλείπουσιν. οὔτοι χρή, ὅτι 
ἡ πόλις οὐκ ἀσκεῖ δημοσίᾳ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, διὰ 
τοῦτο καὶ ἰδίᾳ ἀμελεῖν, ἀλλὰ μηδὲν ἧττον ἐπιμέλε- 
σϑαι. εὖ γὰρ ἴσϑι ὅτι οὐδὲ ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι, 
οὐδὲ ἐν πράξει οὐδεμιᾷ μεῖον ἕξεις διὰ τὸ βέλτιον τὸ 
σώμα παρεσκευάσϑαι᾽ πρὸς πᾶντα γὰρ ὅσα πράττου- 
σιν ἄνϑρωποι χρήσιμον τὸ σῶμά ἐστιν᾿ ἐν πάσαις δὲ 
ταῖς τοῦ σώματος χρδίαις πολὺ διαφέρει ὡς βέλτιστα 

6 τὸ σῶμα ἔχειν᾽ ἐπεὶ καὶ ἐν ᾧ δοκεῖ ἐλαχίστη σώμα- 
τος χρεία εἶναι, ἐν τῷ διανοεῖσϑαι, τίς οὐκ οἶδεν ὅτε 
καὶ ἐν τούτῳ πολλοὶ μεγάλα σφάλλονται διὰ τὸ μὴ 
ὑγιαίνειν τὸ σώμα; καὶ λήϑη σὲ καὶ ἀϑυμία καὶ δυσ- 
κολέα καὶ μανία πολλάκις πολλοῖς διὰ τὴν τοῦ σώ. 
ματος καχεξίαν εἰς τὴν διάνοιαν ἐμπέπτουσιν οὕτως ι 

7 ὥστε καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐκβάλλειν. τοῖς δὲ τὰ σώ- 
ματα εὖ ἔχουσι πολλὴ ἀσφάλεια καὶ οὐδεὶς κίνδυνος 
διά γε τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν τοιοῦτόν τι παϑεῖν, ἢ 
εἰχὸς δὲ μᾶλλον πρὸς τἀναντία τῶν διὰ τὴν καχεξίαν Ἷ 
γιγνομένων τὴν εὐεξίαν χρήσιμον εἶναι. καίτοι τῶν τὰ 

͵ 
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.γὲ τοῖρ εἰρημένοις ἐναντίων ἕνεκα τί οὐκ ἄν τις νοῦν 
ἔχων ὑπομείνειεν; : αἰσχρὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τὴν ἀμέλειαν 8᾽ 
γηρᾶναι, πρὺν ἰδεῖν ἑαυτὸν ποῖος ἂν κάλλιστος καὶ κρά- 

τιστος τῷ σώματι γένοιτο. ταῦτα δὲ οὐκ ἔστιν ἰδεῖν 
ἀμελοῦντα- οὐ γὰρ ἐϑέλει αὐτόματα γίγνεσθαι. 

Ὀργιξομένου δέ ποτέ τινος, ὅτι προσειπών τινα ΧΗ. 
χαίρειν οὐκ ἀντιπροσερρήϑη, Γελοῖον, ἔφη, τὸ εἰ 
'μὲν τὸ σῶμα κάκιον ἔχοντι ἀπήντησάς τῷ, μὴ ἂν ὁρ-- 
γίζεσϑαι, ὅτι δὲ τὴν ψυχὴν ἀγροικοτέρως διακειμένῳ 
περιέτυχες, τοῦτό δὲ λυπεῖν. 

᾿Ἄλλου δὲ λέγοντος ὅτι ἀηδῶς ἐσϑίοι. ᾿άκουμε-- ἢ 
νός, ἔφη. τούτου φάρμακον ἀγαϑὸν διδάσκει. ἐρο-- 
μένου δέ, Ποῖον; Παύσασϑαιν ἐσθίοντα, ἔφη" καὶ 
ἥδιόν τε καὶ εὐτελέστερον καὶ ὑγιεινότερον διάξειν" 
΄παυσάμενον. : 

"Ἄλλου δ᾽ αὐ λέγοντος ὅτι ϑερμὸν εἴη παρ᾽ ἑαυτῷ 8 
τὸ ὕδωρ ὃ πίνοι. Ὅταν ἄρ᾽, ἔφη, βούλῃ ϑερμῷ λούσα" 
σϑαυ, ἕτοιμον ἔσται σοι.᾽4λλὰ ψυχρόν, ἔφη, ἐστὴν ὥστε 
λούσασϑαι. ᾿4ρ᾽ οὖν, ἔφη, καὶ οἵ οἰκέται σου ἄχϑονται 
πίνοντές τε αὐτὸ καὶ λούμενοι αὐτῷ ; [Μὰ τὸν Ζζ΄, ἔφη" 
ἀλλὰ καὶ πολλάκις τεϑαύμακα ὡς ἡδέως αὐτῷ πρὸς 
ἀμφότερα ταῦτα χρῶνται. Πότερον δέ, ἕφή. τὸ παρὰ 
σοὶ ὕδωρ ϑεομότερον πιεῖν ἐστιν ἢ τὸ ἐν᾿ Ζ“σκληπιοῦ; 
Τὸ ἐν 4σκληπιοῦ, ἔφη. Πότερον δὲ λούσασϑαι ψυχρό-- 
τερον, τὸ παρὰ σοὶ ἢ τὸ ἐν᾿ ἀμφιαράου; Τὸ ἐν 'άμφια- 
θάου, ἔφη. Ἐνϑυμοῦ οὖν, ἔφη, ὅτι κινδυνεύεις δυσαρε- 
στότερος εἶναι τῶν τε οἰκετῶν καὶ τὼν ἀρρωστούντων. 

: Κολάσαντος δέ τύνορ ἰσχυρῶς ἀκόλουθον, ἤρετο 4 
τί ̓ χαλεπαίνοι τῷ ϑεραάποντι. Ὅτι; ἔφη; ὀψοφαγίστα- 
τός τε ὧν βλακότατός ἔστι καὶ φιλαργυρώτατος ὧν 

ἀργότατος. Ἤδη ποτὲ οὖν ἐπεσκέψω πότερος πλειύ-- 

νῶν πληγῶν δεῖται, σὺ ἢ ὁ ϑεράπων; 
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ὅ Φοβουμένου δέ τινος τὴν εἰς Ὀλυμπίαν ὁδόν, Τί, 
ἔφη, φοβεῖ τὴν πορείαν; οὐ καὶ οἴκοι σχεδὸν ὅλην 
τὴν ἡμέραν περιπατεῖς; καὶ ἐκεῖσε πορευόμενος π-τ΄΄Ὁ 
ριπατήσας ἀριστήσεις, περιπατήσας δειπνήσεις καὶ [ 
ἀναπαύσει. οὐκ οἶσϑα ὅτι, εἰ ἐκτείναις τοὺς περιπά-- . 

τους, οὗς ἐν πέντε ἢ δξ ἡμέραις περιπατεῖς. ῥαδίως 
αν “4ϑηνηϑεν εἰς. Ολυμπίαν ἀφίέκοιο; χαριέστερον Ὁ 

δὲ καὶ προεξορμᾶν ἡμέρᾳ μιᾷ μᾶλλον ἡ ὑστερίζειν. τὸ 
μὲν γὰρ ἀναγκάξεσϑαι περαιτέρω τοῦ μετρίου μηπύ-- 
νειν τὰς ὁδοὺς χαλεπόν, τὸ δὲ μιᾷ ἡμέρᾳ πλείονας 
πορευϑῆναι πολλὴν ῥαστώνην παρέχει. κρεῦττον οὖν 
ἐν τῇ δρμῇ σπεύδειν ἢ ἐν τῇ ὁδῷ. 

δ "άλλου δὲ λέγοντος ὡς παρετάϑη μακρὰν ὁδὸν 
πορευϑείς. ἤρετο αὐτὸν εἰ καὶ φορτίον ἔφερε. Μὰ. 
4 οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον. [Μόνος δ᾽ ἐπο-- 
ρεύου, ἔφη. ἢ καὶ ἀκόλουϑός σοι ἠκολούϑει; Ἦχο- 
λούϑει. ἔφη. Πότερον κενός. ἔφη. ἢ φέρων τι; Φέ- 
ρῶν νὴ 41, ἔφη, τά τε στρώματα καὶ τἄλλα σκεύη. 
Καὶ πῶς. ἔφη. ἀπήλλαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ; Ἐμοὶ μὲν 
δοκεῖν, ἔφη. βέλτιον ἐμοῦ: Τί οὖν; ἔφη, εἰ τὸ ἐκεί- 
νου φορτίὸν ἔδει σε φέρειν, πῶς ἂν οἴει διατεθῆναι; 
Κακῶς νὴ 4, ἔφη: μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ἀν ἐδυνήϑην κο-- 
μέσαι. Τὸ οὖν τοσούτῳ ἧττον τοῦ παιδὸς δύνασϑαι 
πονεῖν πῶς ἠσκημένου δοκεῖ σοι ἀνδρὸς εἶναι; 

ΧΙΥ. Ὁπότε δὲ τῶν συνιόντων ἐπὶ δεῖπνον οἵ μὲν μι-- 
χρὸν ὄψον. οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, ἐκέλευεν ὃ Σωκρά- 
της τὸν παῖδα τὸ μικρὸν ἢ εἰς τὸ κοινὸν τυϑέναι ἢ δια- 
νέμευν ἑκάστῳ τὸ μέρος. οἱ οὖν τὸ πολὺ φέροντες. 
ἠσχύνοντο τότε μὴ κοινωνεῖν τοῦ εἰς τὸ κοινὸν τυϑε-- 
μένου καὶ τὸ μὴ ἀντιτιϑέναι τὸ ἑαυτῶν. ἐτίϑεσαν οὖν 
καὶ τὸ ἑαυτῶν εἰς τὸ κοινόν" καὶ ἐπεὶ οὐδὲν πλέον εἶχον 
τῶν μιχρὸν φερομένων, ἐπαύοντο πολλοῦ ὀψωνοῦντες. 

ιν τ. 



Ἐν ΟΣ ε΄ ὐν νοο χοδ αα ΣΝ ὝΨΌΝ' ὦ ᾿ Ὑ ; ΝΣ 
ἰψυτα πο πηδῶν ν οἶδ Ἀν "ἢ ν; ἮΙ « ᾽ ᾽ τὴ ὦ 

ὌΝ ΚΣ Ἰὴν» ᾿ ὌΝ} να 
οὴ ἂν 5 ἱ ᾽ - 

Εἴ} ΤΠ. Ὁ Α 80 Χιν" 10 

ο Καταμαϑὼν δέ ποτε τῶν συνδειπνούντων τινὰ 2 
τοῦ μὲν σίτου πεπαυμένον,. τὸ δὲ ὄψον αὐτὸ καϑ' αὑτὸ 
ἐσθίοντα, λόγου ὄντος περὶ ὀνομάτων, ἐφ᾽ οἵῳ ἔργῷ 

2 - Ἂ; ἕκαστον εἴη, Ἔχοιμεν ἄν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, εἰπεῖν ἐπὶ 
νι Ἵ“ἤ 9 ’ὔ με Π 

ποίῳ ποτὲ ἔργ ταμ  Θώποθ ὀψοφαγος καλεῖται : ἐσϑί- 
᾿ ’ νι 9 λλ τ τς Ν 

ουσι μὲν γὰρ δὴ παντὲς ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον, οταν παρῇ 
ἀλλ᾽ οὐκ οἶμαί πω ἐπὶ τούτῳ γε ὀψοφάγοι καλοῦνται. 
Οὐ γὰρ οὐν. ἔφη τις τῶν παρόντων. Τί γάρ; ἔφη; 8 
ἐάν τις ἄνευ τοῦ σίτου τὸ ὄψον αὐτὸ ἐσθέίῃ, μὴ ἀσκή- 
ὄεως, ἀλλ᾽ ἡδονῆς ἕνεκα, πότερον ὀψοφάγος εἶναι - 
ὃ δ τ δὴν Σ 2 δ Στ 3, “1λ 9 ’ 
οκεὶ ἡ οὔ; Σχολῇ γ᾽ ἄν, ἔφη, ἄλλος τις ὀψοφάγος 
5 -» . - 

εἴη. καί τις ἀλλος τῶν παρόντων, Ὁ δὲ μικρῶ σίτῳ, 

ἔφη, πολὺ ὄψον ἐπεσϑίων ; "Ἐμοὶ μέν, ἔφη ὁ Σωκρά- 
ἘἘΨ ἕξ - - . τῆς, καὶ οὗτος δοκεῖ δικαίως ἂν ὀψοφάγος καλεῖσθαι: 

καὶ ὅταν γε οἱ ἄλλοι ἄνϑροποι τοῖς ϑεοῖς εὔχωνται 
πολυκαρπίαν. εἰκότως ἂν οὕτος πολυοψίαν εὔχοιτο. 
ταῦτα δὲ τοῦ Σωκράτους εἰπόντος. νομίσας ὁ νεα- 4 

δ - ἐς 

νίσκος εἰς αὑτὸν εἰρῆσθαι τὰ λεχϑέντα τὸ μὲν ὄψον. 
ε : ε 

οὐκ ἐπαύσατο ἐσϑίων, ἄρτον δὲ προσέλαβε. καὶ ὁ ΣΙω- 
κράτης καταμαϑών, Παρατηρεῖτ᾽, ἔφη. τοῦτον οἷ 

’ὕ Ξ ᾿ ν ᾽ὔ ᾿» Ἵ "Ἦς ,, , ( 

᾿ πλησίον, ὁπότερα τῷ σίτῳ οψῳῷ ἡ τῷ οψῳ σίτῳ χρη- 
σεται. , 

Ἄλλον δέ ποτε τῶν συνδείπνων ἰδὼν ἐπὶ τῷ ἑνὶ ὅ 
- ἦ , ἣ , 5 ’ ΤΣΑΒΣΣ 052, 

ψωμῷ πλειονῶν οψῶν γευόμενον. Ζ4ρα γενοίτ ἂν, 
β 2) Ἂ 3 Ἵ, » δι 2) 
εἰξφη, πολυτελεστέρα ὀψοποιία ἡ μᾶλλον τὰ ὄψα λυ- 

, “ἋἽ ἂἃ 9 ἊΣ ἰν Ω’ ΚΝ 3.0) ’, μαννομένη ἡ ἣν ὀψοποιεῖται ὁ [ἅμα πολλὰ ἐσϑίων καὶ] 
ΟΡ [« 

ὅμα παντοδαπὰ ἡδυόματα εἰς τὸ στόμα λαμβάνων: 
πλείω μέν γε τῶν ὀψοποιῶν συμμιγνύων πολυτελέστε- 

ἌΡ νι ΡΥ 4: θα ποιεῖ ἃ δὲ ἐκεῖνοι μὴ συμμιγνύασιν, ὡς οὐχ ἀρ- 
᾿ ε , τ - - 

μοττοντᾷ, ὁ συμμιγνύων, εἴπερ ἐκεῖνοι ὀρϑώς ποιοῦ- 
Ὁ ’ Ω 

σιν, ἀμαρτάνει τὲ καὶ καταλύξι τὴν τέχνην αὐτῶν. 
΄- 3 ἥν : 

᾿ καίτοι πῶς οὐ γελοῖόν ἐστι παρασκευάξεσϑαι μὲν ὀψο- α 

Ἂν ἐξ ΛΝ 
ΠΤ Ὁ ΟΝ Δ 
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ποιοὺρ τοὺς ἄριστα ἐπισταμένους, αὐτὸν ὃξ μηδ᾽ ἄντι- 
ποιούμενον τῆς τέχνης ταύτης τὰ ὑπ᾽ ἐκείνων ποιούμε- ἿΣ 
να μετατιϑέναι; καὶ ἄλλο δέ τι προσγίγνεται τῷ ἅμα 
πολλὰ ἐσϑίευν ἐθισϑέντι" μὴ παρόντων γὰρ πολλῶν. 
μειθυξατεῦη ἄν τι δοκοίη ποϑώῶν τὸ σύνηϑερ" ὁ δὲ συν- 

εϑισϑεὶς τὸν ἕνα ψωμὸν ἑνὺ ὄψῳ προπέμπειν. ὅτε 
ο΄ μὴ παρείη πολλά, δύναιτ᾽ ἂν ἀλύπως τῷ ἑνὶ χρῆσϑαι. 

Ἔλεγε δὲ καὶ ὡς τὸ ἐσϑέειν ἐν τῇ ᾿4ϑηναίων 
ΔΝ γλώττῃ εὐωχεῖσϑαι καλοῖτο᾽ τὸ δὲ εὖ προσκεῖσθαι 

ἔφη ἐπὶ τῷ ταῦτα ἐσϑίειν ἃ μήτε τὴν ψυχὴν μὴτε 
το σώμα λυποίη μηδὲ δυσεύρετα εἴη ὥστε καὶ τὸ 
᾿εὐωχεῖσϑαι τοῖς κοσμίως διαιτωμένοις ἀνετέϑει. 

[4.} 

Ι. 9». ὃὲ Σωκράτης ἦν ἐν παντὶ πράγματι καὶ πάν-- 

τα τρόπον ὠφέλιμος, ὥστε σκοπουμένῳ τῷ καὶ μ΄. 
τρίως αἰσθανομένῳ φανερὸν εἶναι ὃτυ οὐδὲν ὥφελι- , 

μώτερον ἤν τοῦ Σωκράτει συνεῖναι καὶ μετ᾽ ἐκείνου 

διατρίβειν ὁπουοῦν καὶ ἐν ὁτῳοῦν πράγματι" ἐπεὶ καὶ 

τὸ ἐχείνου μεμνῆσθαι μὴ παρόντος οὐ μικρὰ ὠφέλει, 

τοὺς εἰωϑότας τε αὐτῷ συνεῖναι καὶ ἀποδεχομένους 

ἐκεῖνον. καὶ γὰρ παίξων οὐδὲν ἧττον ἡ σπουδάζων 

-ῷ ἐλυσιτέλει τοῖς συνδιατρίβουσι. πολλάκις γὰρ ἔφη μὲν 
ἄν τύνος ἐρᾶν, φανερὸς δ᾽ ἦν οὐ τῶν τὰ σώματα. πρὸς 

ὥραν, ἀλλὰ τῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετὴν εὖ πεφυκό 

τῶν ἐφιέμενος. ἐτεκμαίφετο δὲ τὰς ἀγαϑὰς φύσεις ἐκ 

τοῦ ταχύ τε μανϑάνειν οἷς προσέχοιεν καὶ μνημονεύ- 

εἰν ἃ μάϑοιεν καὶ ἐπιϑυμεῖν τῶν μαϑημάτων πάντων 
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δι’ ὧν ἔστιν οἰκίαν τε καλῶς οἰκεῖν καὶ πόλιν καὶ τὸ 
ὅλον ἀνθρώποις. τε καὶ τοῖς ἄνϑο ὠπίνοις πράγμασιν εὖ 
χρήσϑαι" τοὺς γὰρ τοιούτους ἡγεῖτο παιδευϑέντας οὐκ 

ἂν μόνον αὐτούς τε εὐδαίμονας εἶναι καὶ τοὺς ἑαυτῶν 
οἴκους καλῶς οἰκεῖν, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἀνθρώπους καὶ 
πόλεις δύνασϑαι εὐδαίμονας ποιεῖν. οὐ τὸν αὐτὸν δὲϑ 
τρόπον ἐπὶ πάντας ἤει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἰομένους φύ-- 
ὅει ἀγαϑοὺς εἶναι, μαϑήσεως δὲ καταφρονοῦνταξ, 
ἐδίδασκεν ὅτι αἵ ἄρισται δοκοῦσαι εἶναι φύσεις μάλι-- 
ὅτα παιδείας δέονται, ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων τοὺς 
εὐφυεστάτους ϑυμοειδεῖς τε καὶ σφοδροὺς ὄντας, εἰ “π᾿ 
μὲν ἐκ νέων δαμασϑεῖεν, εὐχφηστοτάτους καὶ ἀρί- “ 
στους γιγνομένους; εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυδ-- 

᾿αϑεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτουρ᾽ καὶ τῶν κυνῶν τῶν 
εὐφυεστάτων,. φιλοπόνων τε οὐσῶν καὶ ἐπιϑετικὼν ᾽ 

τοῖς ϑηρίοις, τὰς μὲν καλῶς ἀχϑείσας ἀρίστας γίγνε-- 
σϑαι πρὸς τὰς ϑήρας καὶ χρησιμωτάτας, ἀναγώγους ᾿ 
ὃ γιγνομένας ματαίους, τε καὶ μανιώδεις καὶ δυσπευ-- 
ϑεστάτας. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς εὐφυ- 4 
ἑστάτους. ἐρρωμενεστάτους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ 
ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν ἐγχειρῶσι, παιδευϑέντας 
“μὲν καὶ μαϑόντας ἃ «δεῖ πράττειν, ἀρίστους τε καὶ 
ὠφελιμωτάτους γίγνεσϑαι" πλεῖστα γὰρ καὶ μέγιστα 

ἀγαϑὰ ἐργαάξεσϑαι" ἀπαιδεύτους δὲ καὶ ἀμαϑ'εῖς γενο-- 
μένους κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους γίγνεσϑαι" 

κρίνειν γὰρ οὐκ ἐπισταμένους ἃ δεῖ πράττειν πολλά-- 
κις πονηροῖς ἐπιχειρεῖν πράγμασι, μεγαλείους δὲ καὶ β 
σφοδροὺς ὄντας δυσκαϑέκτους τε καὶ δυσαποτρέπτους 

εἶναι" διὸ πλεῖστα καὶ μέγιστα κακὰ ἐργάξεσϑαι. τοὺς ὅ 
᾿ δ᾽ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας καὶ νομίζοντας οὐ- 

δὲν προσδεῖσϑαι παιδείας, ἐξαρκέδειν δὲ σφίσι τὸν δ 
πλοῦτον οἰομένους πρὸς τὸ διαπράττεσϑαί τε ὅ,τι ἂν : 
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βούλωνται καὶ, το ττον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐφρέ- 

νου λέγων ὅτι μῶρος μὲν εἴη. εἴ τις οἴεται. μὴ μαϑὼν 
τά τε ὠφέλιμα καὶ τὰ βλαβερὰ τῶν πραγμάτων δια- 

γνώσεσϑαι. μῶρος Ὁ εν τιβ μὴ διαγιγνώσκων μὲ- 
ταῦτα. διὰ δὲ τὸν ἐν οἰ ϑδν ὅ,τι ἂν βούληται ποριξό- 
μενος Γ ὅταν δυνήσεσθαι τὰ συμφέροντα πράττειν, 
ἠλίϑιος δ τις νὴ δυνάμενος, τὰ συμφέροντα πράτ- 

τειν δῦ τὲ πράττειν οἴεται καὶ τὰ πρὸς τὸν βίον 
αὐτῷ ἱκανῶς παφεσκχευάσϑαι; ἠλίϑιος δὲ χαὶ εἴ ΤΟ 

οἴεται διὰ τὸν πλοῦτον μηδὲν ἐπιστάμενος δόξειν 
τι ἀγαϑὸς εἶναι ἢ μηδὲν ἀγαϑὸς εἶναι δοκῶν εὐδο- 
κιμήσειν. 

Π. Τοῖς δὲ νομίζουσι παιδείας τὲ τῆς ἀρίστης τετυ-- 
χηκέναι καὶ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ ὡς προσεφέ- 
ρετο, νῦν διηγήσομαι. καταμαϑὼν γὰρ Εὐθύδημον 
τὸν καλὸν γράμματα πολλὰ συνειλεγμένον ποιητῶν 
τε καὶ σοφιστῶν τῶν εὐδοκιμωτάτων. καὶ ἐκ τούτων 
ἤδη τε νομίζοντα διαφέρειν τῶν ἡλικιωτῶν ἕν σοφίᾳ 
καὶ μεγάλας ἐλπίδας ἔχοντα πάντων διοίσειν τῷ δύνα- 
σϑαι λέγειν τε καὶ πράττειν, πρῶτον μέν, αἰσϑανό- 
μενος αὐτὸν διὰ νεότητα οὔπω εἰς τὴν ἀγορὰν εἰσι- 
ὄντα, εἰ δέ τι βούλοιτο διαπράξασϑαι, καϑίζοντα εἰς 
ἡνιοποιεῖόν τι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς, εἰς τοῦτο καὶ 

ῷ αὐτὸς ἤει τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ τινας ἔχων. καὶ πρῶτον 
μὲν πυνϑανομένου τινὸς πότερον Θεμιστοχλῆς διὰ 
συνουσίαν τινὸς τῶν σοφῶν ἢ φύσει τοσοῦτον διή- 
νεγχὲ τῶν πολιτῶν ὥστε πρὸς ἐκεῖνον ἀποβλέπειν τὴν 

, ΥΞ , Ξ , πόλιν, ὁπότε σπουδαίου ἀνδρὸς δεηϑείη, ὁ Σωκρά- 
, Ξ Ν 5 ᾿ὕ ες, 

τῆς βουλόμενος κινεῖν τὸν Εὐϑύυδημον εὐηϑὲες ἔφη 

εἶναι τὸ οἴεσθαι τὰς μὲν ὀλίγου ἀξίας τέχνας μὴ γίγνε- 
σϑαι σπουδαίους ἄνευ διδασκάλων ἱκανῶν, τὸ δὲ προ-- 

[4 Ἂν “ 327 ΄ 2 

ἑσταναι πόλεως, πάντων ἔργων μέγιστον ὄν, ἀπὸ 
.“ 

ἄς Ξν ᾿ Κ 

ΕΠ ἘΝ 
ΣῈ: 

ὨᾺ 
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ταὐτομάτου παραγίγνεσϑαι τοῖς ἀνθρώποις. πάλινϑ᾽ 
δέ ποτε παρόντος τοῦ Εὐθυδήμου, ὁρῶν αὐτὸν ἀπο-- 
χωροῦντα τῆς συνεδρίας. καὶ φυλαττόμενον μὴ δόξῃ 

᾿ τὸν ΣΙωκράτη ϑαυμάξειν ἐπὶ σοφίᾳ, Ὅτι μέν 9 ἔφη. ὦ 

ἄνδρες, Εὐθύδημος οὑτοσὶ ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος. τῆς 

πόλεως λόγον περί τινος προτιϑείσης, οὐκ ἀφέξεται 
τοῦ συμβουλεύειν εὔδηλόν ἐστιν ἐξ ὧν ἐπιτηδεύει" δο-- 

κεῖ δέ μοι καλὸν προοίμιον τῶν δημηγοριῶν παρασκευ-- 

ἄσασϑαι φυλαττόμενος μὴ δόξῃ μανϑάνειν τι παρά 
του. δῆλὸν γὰρ ὅτι λέγειν ἀρχόμενος ὧδε προοιμιάσε-- 
ται" ..Παρ᾽ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἅ 
Ὁ ΗΕ ἔμαϑον, οὐδ᾽ ἀκούων τινὰς εἶναι λέγειν τε καὶ 

᾿ πράττειν ἱκανοὺς ἐξήτησα τούτοις ἐντυχεῖν, οὐδ᾽ ἐπε-- 

δένα διατετέλεκα γὰρ φυλαττόμενος οὐ μόνον τὸ 

μελήϑην τοῦ διδάσκαλόν τινά μοι γενέσϑαι τῶν ἐπι-- 
σταμένων. ἀλλὰ καὶ τἀναντία" διατετέλεκα γὰρ φεύ-- 
γῶν οὐ μόνον τὸ μανϑάνειν τι παρά τινος. ἀλλὰ καὶ 
τὸ δόξαι. ὅμως δὲ ὅ,τι ἂν ἀπὸ ταὐτομάτου ἐπίῃ μοι 
συμβουλεύσω ὑμῖν.““ ἁρμόσειε δ᾽ ἂν οὕτω προοιμιά-- 5 
ξεσϑαι καὶ τοῖς βουλομένοις παρὰ τῆς πόλεως ἐχτρι- 
κὸν ἔργον λαβεῖν᾽ ..Παρ᾽ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὦ 
ἄνδρες '΄4ϑηναῖοι., τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἔμαϑον, οὐδ᾽ 
ἐξήτησα διδάσκαλον ἐμαυτῷ γενέσϑαι τῶν ἰατρῶν οὐ-- 

μαϑεῦν τι παρὰ τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι με-- : 
μαϑηκέναι τὴν τέχνην ταύτην. ὅμως δέ μοι τὸ ἑατρι- 
κὸν ἔργον δότε" πειράσομαι γὰρ ἐν ὑμῖν ἀποκινδυ-- 
νεύων μανϑάνειν. “ς πάντες οὖν οἵ παρόντες ἐγέλα-- 

σαν ἐπὶ τῷ πθοοῖυτα ἐπεὶ δὲ φανερὸς ἦν ὁ Εὐϑύδη- 6 
μος ἤδη μὲν οἷς ὁ Σωκράτης λέγοι προσέχων; ἔτι δὲ 
φυλαττόμενος αὐτός τι, φϑέγγεσϑαι. καὶ νομέξων τῇ 

σιωπῇ σωφροσύνης δόξαν περιβάλλεσϑαι. τότε ὁ Σω - 

πο ὡς, “ἐμ 
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κράτης βουλόμενος αὐτὸν παῦσαι τούτου; 'Θαυμα- ν᾽ 
στὸν γάρ. ἔφη; τί ποτὲ οὗ βουλόμενοι κιϑαρίξευν. τ 
αὐλεῖν ἡ ἱππεύειν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἱκανοὶ. γε- τὴ 

νέσϑαι πειρῶνται οἧς τ... ποιεῖν ὅ,τι, ἂν βού. 
λῶνται δυνατοὶ γενέσϑαι, καὶ οὐ καϑ' ἑαυτούς ̓  ἀλλὰ 

παρὰ τοῖς ἀρίστοις δοκοῦσιν εἶναι. πάντα ποιοῦντεβ, 

καὶ ὑπομένοντες ἕνεκα τοῦ μηδὲν ἄνευ τῆς ἐκείνων 
γνώμης ποιεῖν, ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ἀξιόλογοι γενόμενοι 
τῶν δὲ βουλομένων δυνατῶν γενέσϑαι λέγειν τὲ και 
πράττειν τὰ πολιτικὰ νομίξουσέτινες ἄνευ παραδκευῆς 

καὶ ἐπιμελείας αὐτόματοι ἐξαίφνης δυνατοὶ ταῦτα ποι- 
Ἴ εἴν ἔσεσϑαι. καίτοι γε τοσούτῳ ταῦτα ἐκείνων δυσκατ-- 
εργαστότερα “φαίνεταν ὅσῳπερ πλειόνων περὶ ταῦτα 
πραγματευομένων ἐλάττους οἵ κατεργαζόμενοι γίγνον-- 
ται. δῆλον οὖν ὅτι καὶ ἐπιμελείας δέονται πλείονος καὶ 

8 ἰσχυροτέρας οἵ τούτων ἐφιέμενοι ἢ οἱ ἐκείνων. κατ’ 
ἀρχὰς μὲν οὖν ἀκούοντος Εὐϑυδήμου τοιούτους λόγους 
ἔλεγε ΣΙωκράτης᾽ ὡς δ᾽ ἤσϑετο αὐτὸν ἑτοιμότερον ὑπο-- 
μένοντα, ὅτε διαλέγοιτο, καὶ προϑυμότερον ἀκούοντα, 
μόνος ἦλϑεν εἰς τὸ ἡνιοποιεῖον: παρακαϑεζομένου δ᾽ 
αὐτῷ τοῦ Εὐϑυδήμου, Εἰπέ μοι; ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε, τῷ 
ὄντι, ὥσπερ ἔγω ἀκούω. πολλὰ γράμματα συνῆχας τῶν 

λεγομένων σοφῶν ἀνδρῶν γεγονέναι; Καὶ ὁ Βὐϑύδη- 
μος, Νὴ τὸν Ζ{᾽ » ἔφη, ὦ Σώκρατες" καὶ ἔτι γε συνάγω, 
ἕως ἂν κτήσωμαε ὡς ἂν δύνωμαι πλεῖστα. Νὴ τὴν 
Ἥραν, ἔφη ὁ Σωκράτης. ἄγαμαί γέ σου; διότι οὐκ ἄργυ- 
θίου 3 καὶ χρυσίου προείλου ϑησαυροὺς κεκτῆσθαι, μὰλ- 

λον ἢ σοφίας᾽ δῆλον γὰρ ὅτι νομέξεις ἀργύριον. καὶ χρυ- 
σίον οὐδὲν βελτίους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους, τὰς δὲτῶν 
σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας ἀρετῇ πλουτίξειν τοὺς κεκτη- 
μένους. καὶ ὁ Εὐθύδημος ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα, νο-΄ 
μίξων δοκεῖν τῷ ΣΙωκράτει ὀρθῶς μετιέναι τὴν σοφίαν. 

; : 
“ἐἰ ἐν ε ᾿ - ΔΝ 
Ἄρα ᾿ ΠΥ τ ΛΘΟΥΦΝ 
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ὃ δὲ χαταμαϑὼν αὐτὸν ἡσϑέντα τῷ ἐπαίνῳ τούτῳ, Τί10 
δὲ δὴ. βουλόμενος ἀγαϑὸς γενέσϑαι, ἔφη. ὦ Εὐϑύ- 
δημε, συλλέγεις τὰ γράμματα; ἐπεὶ δὲ διεσιώπησεν 
ὁ Εὐϑύδημος σκοπῶν ὃ.τι ἀποκρίναιτο, πάλιν ὁ ΣΙω-- 
κράτης. Ἶάρα μὴ ἰατρός; ἔφη πολλὰ γὰρ καὶ ἰατρῶν 
ἐστι συγγράμματα. καὶ ὁ Εὐθύδημος. Μὰ Ζ1{᾽, ἔφη. 
οὔκ ἔγωγε. ᾿Αλλὰ μὴ ἀρχιτέκτων βούλει γενέσϑαι; 

᾿ ψνωμονικοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ τοῦτο δεῖ. Οὔκουν ἐγωγ᾽; 
ἔφη. ᾿4λλὰ υὴ γεωμέτρης ἐπιϑυμεῖς, ἔφή: γενέσϑαε 
ἀγαϑός, ὥσπερ ὁ Θεόδωρος: Οὐδὲ γεωμέτρης. ἔφη. 
᾿Αλλὰ μὴ ἀστρολόγος, ἔφη. βούλει γενέσϑαι; “ὃς δὲ 

καὶ τοῦτο ἠρνεῖτο, ᾿4λλὰ μὴ δαψῳδός; ἔφη καὶ 
γὰρ τὰ Ὁμήρου σέ φασιν ἔπη πάντα κεκτῆσϑαι. Μὰ 
Αζ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη" τοὺς γάρ τοι ῥαψῳδοὺς οἶδα τὰ 
μὲν ἔπη ἀκριβοῦντας, αὐτοὺς δὲ πάνυ ἡλιϑίους ὄντας. 

καὶ ὃ Σωκράτης ἔφη, Οὐ δήπου. ὦ Εὐθύδημε, ταύτης 11 
᾿ τῆς ἀρετῆς ἐφίεσαι δι᾽ ἣν ἄνϑρωποι πολιτικοὶ γίγνον-- 

ταῖ καὶ οἰκονομικοὶ καὶ ἄρχειν ἱκανοὶ καὶ ὠφέλιμοι τοῖς 
τε, ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ ἑαυτοῖς; καὶ ὁ Εὐθύδημος, 
Σφόδρα γ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ταύτης τῆς ἀρετῆς δέομαι. 

᾿ Νὴ Ζζ. ἔφη ὁ Σωκράτης, τῆς καλλίστης ἀρετῆς καὶ 
μεγίστης ἐφίεσαι τέχνης " ἔστι γὰρ τῶν βασιλέων αὕτη 
καὶ καλεῖται βασιλική. ἀτάρ, ἔφη, κατανενόηκας, εἰ 
οἷον τέ ἐστι μὴ ὄντα δίκαιον ἀγαϑὸν ταῦτα γενέσϑαι; 
Καὶ μάλα, ἔφη. καὶ οὐχ οἷόν τέ γε ἄνευ δικαιοσύνης 
ἀγαϑὸν πολίτην γενέσθαι. Τί οὖν; ἔφη. σὺ δὴ τοῦτο 9 

κατείργασαι: Οἶμαί γ᾽, ἔφη; ὥ “Σώκρατες , οὐδενὸς 
ἂν ἧττον φανῆναι δίκαιος. γ᾽ οὖν, ἔφη, τῶν δικαίων 
ἐστὶν ἔργα ὥσπερ τῶν τεκτόνων; Ἔστι μέντοι , ἔφη. 

᾿-- 49᾽ οὖν, ἔφη, ὥσπερ οἱ τέκτονες ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν 
ἔργα ἐπιδεῖξαι, οὕτως. οὗ δύκαιου τὰ αὑτῶν ἔχοιεν ἂν 

ἐξηγήσασϑαι; Μὴ οὖν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος. οὐ δύ- 
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οὖν, ἕφη ὁ Σωκράτης, γράψωμεν Ἔτι τ᾿ μὲν δ. ΙΝ 

ἐνταυϑὶ δὲ ἄλφα: εἶτα ὅ,τι μὲν ἂν δοκῇ ἡμῖν τῆς. δικαν- 
οσύνης ἔργον εἶναι, πρὸς τὸ δέλτα ϑώμεν, ὅ,τι, ὃ᾽. 
ἂν τῆς ἀδικίας, πρὸς τὸ ἄλφα; Εἴ τέσου δοκεῖ, ἔφης ἜΕ 

14 προσδεῖν τούτων. ποίει ταῦτα. καὶ ὃ Σωκράτης γρά- 
ψας ὥσπερ εἶπεν, Οὐκοῦν, ἔφη, ἔστιν ἐν ἀνϑρώποις Ξ 

τὸ ψεύδεσϑαι; Ἔστι μέντοι; ἐφή. Ποτέρωσε οὖν, ἔφη, 
ϑῶμεν τοῦτο; 4ἤλον., ἔφη, ὅτι πρὸς τὴν ἀδικίαν. 
Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ τὸ ἐξαπατᾶν ἔστι; Καὶ μάλα, ἔφη. 
Τοῦτο οὖν ποτέρωσε ϑῶμεν; Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι, ' 

ἔφη, πρὸς τὴν ἀδικίαν. Τί δὲ τὸ κακουργεῖν; Καὶ 
τοῦτο. ἔφη. Τὸ δὲ ἀνδραποδίξεσϑαι; Καὶ τοῦτο. 
Πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ οὐδὲν ἡμῖν τούτων κείσεται. 

15 ὦ Εὐθύδημε: Ζεινὸν γὰρ ἂν εἴη, ἔφη. Τί δ᾽: ἐάν 
τις στρατηγὸς αἱρεϑεὶς ἄδικόν τε καὶ ἐχϑρὰν πόλιν 
᾿ἐξανδραποδίσηται, φήσομεν τοῦτον ἀδικεῖν; Οὐ δῆτα, 
ἔφη. Δίκαια δὲ ποιεῖν οὐ φήσομεν; Καὶ μάλα. Τι 
δ΄; ἐὰν ἐξαπατᾷ πολεμῶν αὐτοῖς: Ζέκαιον. ἔφη, καὶ 
τοῦτο. Ἐὰν δὲ κλέπτῃ τε καὶ ἁρπάξῃ τὰ τούτων, οὐ 
δίκαια ποιήσει; Καὶ μάλα ἔφη. ἀλλ᾽ ἐγώ σε τὸ πρῶ-- 
τον ὑπελάμβανον πρὸς τοὺς φίλους μόνον ταῦτα ἐρω-- 
τᾶν. Οὐκοῦν, ἔφη. ὅσα πρὸς τῇ ἀδικίᾳ ἐθήκαμεν, ᾿ 
ταῦτα καὶ πρὸς τῇ δικαιοσύνῃ ϑετέον ἂν εἴη: Ἔοικεν, ᾿ 

16 ἔφη. Βούλει οὐν. ἔφη. ταῦτα οὕτω ϑέντες διορισῶ..-. 
ὠεϑα πάλιν πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους δίκαιον εἶναν τὰ ᾿ 
τοιαῦτα ποιεῖν. πρὸς ὃξ' τοὺς φίλους ἄδικον, ἄλλαι, 
δεῖν πρός γε τούτους οὃς ἁπλούστατον εἶναι; Πάνυ Ὶ 

μὲν οὖν, ἔφη ὁ Ἐὐϑύδημος. Τί οὖν; ἔφη ὁ Σωκφά- ᾿ ; 
17 της. ἐάν τις στρατηγὸς ὁρῶν ἀϑύμως ἔχον τὸ στρά 
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τευμα ψευσάμενος φήσῃ συμμάχους προσιέναι; καὶ 
'τῷ ψεύδει τούτῳ παύσῃ τῆς ἀϑυμίας τοὺς στρατιώτας, 
᾿ποτέρωσε τὴν ἀπάτην ταύτην ϑήσομεν; Ζ]οκεῖ μοι, 

ἔφη, πρὸς τὴν δικαιοσύνην. Ἐὰν δέ τις υἱὸν ἑαυτοῦ 
δεόμενον. φαρμακείας καὶ μὴ προσιέμενον. φάρμακον 
ἐξαπατήσας ὡς σιτίον τὸ φάρμακον δῶ. καὶ τῷ ψεύδει 

χρησάμενος οὕτως ὑγιᾶ ποιήσῃ, ταύτην αὖ τὴν ἀπά- 
την ποῖ ϑετέον; Ζ]οκεῖ μοί. ἔφη, καὶ ταύτην εἰς τὸ 

αὐτό. Τί δ᾽ ; ἐάν τις, ἐν ἀϑυμίᾳ ὄντος φίλου, δεί- 
σας μὴ διαχρήσηται ἑαυτόν. κλέψῃ ἢ ἁρπάσῃ ἡ ξίφος 
ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, τοῦτο αὖ ποτέρωσε ϑετέον; Καὶ 

τοῦτο νὴ 41, ἔφη. πρὸς τὴν δικαιοσύνην. Ζέγεις, 18 
ἔφη. σὺ οὐδὲ πρὸς τοὺς φίλους ἅπαντα δεῖν ἁπλοίξε-- 
σϑαι; Μὰ Ζ οὐ δῆτα. ἔφη" ἀλλὰ μετατίϑεμαι τὰ εἰ-- 
ρημένα, εἴπερ ἔξεστι. ΖΙεῖ γέ τοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
ἐξεῖναι πολὺ μᾶλλον ἢ μὴ ὀρϑῶς τιϑέναι. τῶν δὲ δὴ 19 

τοὺς φίλους ἐξαπατώντων ἐπὶ βλάβῃ, ἵνα μηδὲ τοῦτο 
παραλίπωμεν ἄσκεπτον, πότερος ἀδικώτερός ἐστιν. ὁ 
ἑκὼν ἢ ὁ ἄκων; ᾿4λλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκέτι μὲν ἔγωγε, 
πιστεύω οἷς ἀποχρίνομαι" καὶ γὰρ τὰ πρόσϑεν πάντα 
νῦν ἄλλως ἔχειν δοκεῖ μοι ἢ ὡς ἐγὼ τότε ὥμην᾽ ὅμως 

. ὃδ εἰρήσϑω μοι ἀδικώτερον εἶναι τὸν ἑκόντα ψευδό- 
μενον τοῦ ἄκοντος. Ζ᾽οκεῖ δέ σοι μάϑησις καὶ ἐπιστήμη 90 
τοῦ δικαίου εἶναι ὥσπερ τῶν γραμμάτων; Ἔμοιγε. 
Πότερον δὲ γραμματικώτερον κρίνεις, ὃς ἂν ἑκὼν μὴ 
ὀρϑῶς γράφῃ καὶ ἀναγιγνώσκῃ ἢ ὃς ἂν ἄκων; Ὃς ἂν 
ἑκών. ἔγωγε" δύναιτο γὰρ ἄν, ὁπότε βούλοιτο, καὶ 
ὀρϑῶς αὐτὰ ποιεῖν. Οὐκοῦν ὁ μὲν ἑκὼν μὴ ὀρϑῶς 
γράφων γραμματικὸς ἂν εἴη. ὁ δὲ ἄκων ἀγράμματος: 
Πῶς γὰρ οὔ; Τὰ δίκαια δὲ πότερον ὁ ἑκὼν ψευδόμε-- 

ψος καὶ ἐξαπατῶν οἶδεν ἢ ὁ ἄχων; 4ῆλον ὅτι ὁ ἑκών. 
ος Οὐκοῦν γραμματικώτερον μὲν τὸν ἐπιστάμενον γράμ- 

Χοεπορῆ. Μειπον. 
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ματα τοῦ μὴ ἐπισταμένου φὴς εἶναι; Ναί. Ζίικαιότε-- Ὁ 
ρον δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ δίκαια τοῦ μὴ ἐπισταμέ- 
νου; Φαίνομαι: δοκῶ δέ μοι καὶ ταῦτα οὐκ οἷδ᾽ ὅπως 

21 λέγειν. Τί δὲ δή, ὃς ἂν βουλόμενος τἀληϑῆ λέγειν 
μηδέποτε ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ̓ λέγῃ,. ἀλλ᾽ ὃδόν τε 

φράξων τὴν αὐτὴν τοτὲ μὲν πρὸς ἕξω, τοτὲ δὲ πρὸς 
ἑσπέραν φράξῃ ΧΩ λογισμὸν ἀποφαινόμενος τὸν αὐ- 
τὸν τοτὲ μὲν πλείω. τοτὲ δ᾽ ἐλάττω ἀποφαίνηται. τί 
σοι δοκεῖ ὁ τοιοῦτος; 4ῆλος νὴ Ζ{᾽ εἶναι ὅτι ἃ ὥετο 

Ὁ εἰδέναι οὐκ οἶδεν. Οἶσϑα δέ τινας ἀνδραποδώδεις 
καλουμένους; Ἔγωγε. Πότερον διὰ σοφίαν ἢ δι᾿ ἀμα-- 
ϑίαν; “4ῆλον ὅτι δι᾽ ἀμαϑίαν. ᾿4ρ᾽ οὖν διὰ τὴν τοῦ 
χαλκεύειν ἀμαϑίαν τοῦ ὀνόματος τούτου τυγχάνου-- 
σιν; Οὐ δῆτα. .41λλ᾽ ἄρα διὰ τὴν τοῦ τεχταίνεσϑαι: 

Οὐδὲ διὰ ταύτην. ᾿4λλὰ διὰ τὴν τοῦ σκυτεύειν; Οὐδὲ 
δι᾽ ἕν τούτων, ἔφη. ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον - οἵ γὰρ πλεῖ- 
στοι τῶν γε τὰ τοιαῦτα ἐπισταμένων ἀνδραποδώδεις 
εἰσίν. ἾΖ4ρ᾽ οὖν τῶν τὰ καλὰ καὶ ἀγαϑὰ καὶ δίκαια 
μὴ εἰδότων τὸ ὄνομα τοῦτ᾽ ἐστίν; Ἔμοιγε δοκεῖ, ἐ ἔφη. 

935 Οὐκοῦν δεῖ παντὶ τρόπῳ διατειναμένους φεύγειν ὅπως 
μὴ ἀνδράποδα ὦμεν. ᾿Αλλὰ νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ὦ , 

Σώκρατες. πάνυ ᾧμην φιλοσοφεῖν φιλοσοφίαν δι᾽ 
ἧς ἂν μάλιστα ἐνόμιξον παιδευϑῆναι τὰ προσήκοντα 
ἀνδρὶ καλοχἀγαϑίας ὀρεγομένῳ νῦν δὲ πῶς οἴει μὲ 
ἀϑύμως ἔχειν, δρῶντα ἐμαυτὸν διὰ μὲν τὰ προπεπο-- 
νημένα οὐδὲ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρένεσϑαι δυνάμενον 
ὑπὲρ ὧν μάλιστα χρὴ εἰδέναι, ἄλλην δὲ ὁδὸν οὐδε-- 
τ ἔχοντα ἣν ἂν πορευόμενος βελτίων γενοίμην; 

καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ἐὐϑύδημε, “εἰς 
Ζελφοὺς δὲ ἤδη πώποτε ἀφίκου; Καὶ δίς γε νὴ ΖΙζ,, 
ἔφη. Κατέμαϑες οὖν πρὸς τῷ ναῷ που γεγραμμένον 
τὸ Γνῶϑι σαυτόν; Ἔγωγε. Τιότερον οὖν οὐδέν σοι τοῦ 
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γράμματος ἐμέλησεν, ἢ προσέσχες τε καὶ ἐπεχείρησας 
σασυτον ἐπισκοπεῖν ὅστις εἴης: Μὰ 4 οὐ δῆτα, ἔφη. 

καὶ γὰρ δὴ πάνυ τοῦτό γε ὥμην εἰδέναι" σχολῇ γὰρ 
ἂν ἄλλοτιῇδη, εἴγε μηδ᾽ ἐμαυτὸν ἐγίγνωσκον. Πό-- 35 
τερα δέ σοι δοκεῖ γιγνώσκειν ἑαυτὸν ὅστις τοὔνομα τὸ 
ἑαυτοῦ μόνον οἶδεν. ἢ ὅστις, ὥσπερ οἵ τοὺς ἵππους 
ὠνούμενοι οὐ πρότερον οἴονται γιγνώσκειν ὃν ἂν βού-- 

ολῶνται γνῶναι. πρὶν ἂν ἐπισκέψωνται πότερον εὐ-- 
πειϑής ἐστιν ἢ δυσπειϑὴς καὶ πότερον ἰσχυρὸς ἢ 
ἀσϑενὴς καὶ πότερον ταχὺς ἢ βραδύς, καὶ τἄλλα 
τὰ πρὸς τὴν τοῦὔ ἵππου χρείαν ἐπιτήδεια τε καὶ ἀνεπι-- 
τήδεια ὅπως ἔχει. οὕτως ὁ ἑαυτὸν ἐπισκεψάμενος 
ὁποῖός ἐστι πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν ἔγνωκε τὴν 
αὑτοῦ δύναμιν; Οὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὁ μὴ εἰ- 
δὼς τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἀγνοεῖν ἑαυτόν. ᾿Εκεῦνο δὲ 

᾿ς οὐ φανερόν, ἔφη. ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖ- 
στὰ ἀγαϑὰ πάσχουσιν ἄνϑρωποι; διὰ δὲ τὸ ἐψεῦ--: 
οσϑαι ἑαυτῶν πλεῖστα κακά; οἱ μὲν γὰρ “εἰδότες ἕαυ-- 
τοὺς τὰ τε ἐπιτήδεια ἑαυτοῖς ἴσασι καὶ διαγιγνώσκου- 
σιν ἅ τε δύνανται καὶ ἃ μή" καὶ ἃ μὲν ἐπίστανται 
πράττοντες πορίξζονταί τε ὧν δέονται καὶ εὖ πράττου- 

σιν, ὧν δὲ μὴ ἐπίστανται ἀπεχόμενοι ἀναμάρτητοι 
᾿ γίγνονται καὶ διαφεύγουσι τὸ κακῶς πράττειν" διὰ 
τοῦτο δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δυνάμενον δοκι-- 

μάξειν καὶ διὰ τῆς τῶν ἄλλων χρείας τά τε ἀγαϑὰ πο-- 
ρίξονται καὶ τὰ κακὰ φυλάττονται. οἵ δὲ μὴ εἰδότες, 
ἀλλὰ διεψευσμένοι τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως, πρός τὲ 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τἄλλα ἀνθρώπινα πρά- 
γματαὰ ὁμοίως διάκεινται, καὶ οὔτε ὧν δέονται ἴσασιν 
οὔτε ὅ,τι πράττουσιν οὔτε οἷς χρῶνται, ἀλλὰ πάντων 

ο τρύτων διαμαρτάνοντες τῶν τε ἀγαθῶν ἀποτυγχά-- 
“γνουσι καὶ τοῖς κακοῖς περιπίπτουσι. καὶ οἵ μὲν εἰδό-- 
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τὲς ὅ.τι ποιοῦσιν, ἐπιτυγχάνοντες, ὧν πράττουσιν, εὖ. 
δοξοί τε καὶ τέμιοι, γίγνονται" καὶ οἵ τὲ ὅμοιοι τούτοις 
ἡδέως χρῶνται, οἵ τε ἀποτυγχάνοντες τῶν πραγμά 
τῶν ἐπιϑυμοῦσι τούτους ὑπὲρ αὑτῶν βουλεύεσθαι. 

καὶ προΐϊστασϑαί τε αὑτῶν τούτους. καὶ τὰς ἐλπέδας. 
τῶν ἀγαϑῶν ἐν τούτοις ἔχουσι, καὶ διὰ [πάντα]ταῦτα 

20 πάντων μάλιστα τούτους ἀγαπῶσιν. οἵ δὲ μὴ εἰδότες 
ὅ,τι ποιοῦσι. κακῶς δὲ αἱρούμενοι, καὶ οἷς ἂν ἐπιχει-- 
ρήσωσιν ἀποτυγχάνοντες. οὐ μόνον ἐν αὐτοῖς τούτοις 
ξημιοῦνταί τε καὶ κολάξονται. ἀλλὰ καὶ ἀδοξοῦσι διὰ 
ταῦτα καὶ καταγέλαστοι γίγνονται, καὶ καταφρονούμε-- 
νοι καὶ ἀτιμαξόμενοι ξῶσιν. ὁρᾶς δὲ καὶ τῶν πόλεων 
ὅτι ὅσαι ἂν ἀγνοήσασαι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν κρείττοσι 
πολεμήσωσιν, αἵ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται. αἵ δ᾽. ἐξ 

80 ἐλευϑέρων δοῦλαι. καὶ ὁ Εὐθύδημος. Ἂς πάνυ μοι 
δοκοῦν, ἔφη, ὦ Σώκρατες. περὶ πολλοῦ ποιητέον εἶ-- 
ναι τὸ ἑαυτὸν γιγνώσκειν, οὕτως ἴσϑι" ὁπόϑεν δὲ 
χρὴ ἄρξασϑαι ἐπισκοπεῖν ἑαυτόν. τοῦτο πρὸς σὲ ἀπο- 

81 βλέπω εἴ μοι ἐθελήσαις ἂν ἐξηγήσασϑαι. Οὐκοῦν, ἔφη 
ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν ἀγαϑὰ καὶ τὰ κακὰ δποῖά ἐστι 
πάντως που γιγνώσκεις. Νὴ 4, ἔφη. εἰ γὰρ μηδὲ 
ταῦτα οἶδα. καὶ τῶν ἀνδραπόδ ῶν φαυλότερος ἂν εἴην. 
Ἴϑι δή . ἔφη, καὶ ἐμοὶ ἐξήγησαι αὐτά. ᾽4λλ᾽ οὐ χαλε- 
πόν. ἔφη᾽ πρῶτον μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ὑγιαίνειν ἀγαϑὸν εἷς- 
ναινομίξω, τὸ δὲ νοσεῖν κακόν" ἔπειτα καὶ τὰ αἴτια ἕκα- 
τέρου αὐτῶν καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ ἐπιτηδεύματα τὰ 
μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέροντα ἀγαϑά, τὰ δὲ πρὸς τὸ 

82 νοσεῖν κακά. Οὐκοῦν, ἔφη. καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ νο-- 
σεῖν » ὅταν μὲν ἀγαϑοῦ τιρος. αἴτια γίγνηται; ἀγαϑὰ 

ἂν εἴη, ὅταν δὲ κακοῦ. κακά. Πότε δ᾽ ἄν, ἔφη, τὸ ἡ 
μὲν ὑγιαίνειν κακοῦ αἴτιον γένοιτο, τὸ δὲ νοσεῖν ἀγα- 
ϑοῦ; Ὅταν νὴ “1᾽, ἔφη, στρατείας τε αἰσχρᾶς καὶ ναυ-- -. 
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᾿τιλίας βλαβερᾶς καὶ ἄλλων πολλῶν τοιούτων οἱ μὲν 

Ἵ 

διὰ ῥώμην μετασχόντες ἀπόλωνται. οἱ δὲ δι’ ἀσϑέ- 
γνειαν ἀπολειφϑέντες σωϑῶσιν. “4ληϑῆ λέγεις᾽ ἀλλ᾽ 

ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ τῶν ὠφελίμων οἵ μὲν διὰ ῥώμην μὲ- 
τέχουσιν, οἱ ᾿ δὲ δ ἀσϑένειαν ἀπολείπονται. Ταῦτα οὖν, 
ἔφη. ποτὲ μὲν ὠφελοῦντα, ποτὲ δὲ βλάπτοντα, μᾶλ-- 
λον ἀγαϑὰ ἡ κακά ἐστιν; Οὐδὲν μὰ Ζία φαίνεται κατά 
γε τοῦτον τὸν λόγον. ᾽4λλ᾽ ἤ γέτοι σοφία, ὦ Σώκρα- 
τες, ἀναμφισβητήτως ἀγαϑόν ἐστιν. ποῖον γὰρ ἂν 
τις πρᾶγμα οὐ βέλτιον πράττοι σοφὸς ὧν ἢ ἀμαϑής; 
Τί δέ; τὸν Ζαίδαλον. ἔφη. οὐκ ἀκήκοας ὅτι ληφϑεὶς 
ὑπὸ Μίνω διὰ τὴν σοφίαν ἠναγκάξετο ἐκείνῳ δου-- 
λεύειν. καὶ τῆς τὲ πατρίδος ἅμα καὶ τῆς ἐλευϑερίας 
ἐστερήϑη, καὶ ἐπιχειρῶν ἀποδιδράσκειν μετὰ τοῦ 
υἱοῦ τόν τε παῖδα ἀπώλεσε καὶ αὐτὸς οὐκ ἐδυνήϑη 
σωϑῆναι. ἀλλ᾽ ἀπενεχϑεὶς εἰς τοὺς βαρβάρους πάλιν 
ἐκεῖ ἐδούλευε; Δέγεται νὴ 41, ἔφη, ταῦτα. Τὰ δὲ 
Παλαμήδους οὐκ ἀκήκοας πάϑη; τοῦτον γὰρ δὴ πάν-- 
τὲς ὑμνοῦσιν ὡς διὰ σοφίαν φϑονηϑ εὶς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσ-- 
σέως ἀπόλλυται. Ζέγεται καὶ ταῦτα. ἔφη. ᾿Ἄλλους 
ὃξ πόσους οἴει διὰ σοφίαν ἀνασπάστους πρὸς βασιλέα 

γεγονέναι καὶ ἐκεῖ δουλεύειν; Κινδυνεύει;, ἔφη- 

μονεῖν. Εἴ γε μή τις αὐτό, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε. ἐξ 
ἀμφιλόγων ἀγαϑῶν συντιϑείη. Τί δ᾽ ἄν, ἔφη, τῶν 
εὐδαιμονικῶν ἀμφίλογον εἴη; Οὐδέν, ἔφη, εἴ γε μὴ 

᾿ προσϑήσομεν αὐτῷ κάλλος ἢ ἰσχὺν ἡ πλοῦτον ἢ δόξαν 
Ἥ - 

ἡ καί τι ἄλλο τῶν τοιούτων. ᾿᾽4λλὰ νὴ “ἰχ προσϑήσο-- 
ς. ᾧ 2 “᾿ Ἁ "»»Ἤ ,ὕ 9 

μὲν, ἔφη" πῶς γὰρ ἂν τις ἄνευ τούτων δὐδαιμονοίη ; : 
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ὦ 84 
Σώκρατες, ἀναμφιλογώτατον ἀγαϑὸν εἶναι τὸ εὐδαι-- 

“Νὴ Δ, ἔφη. προσθήσομεν ἄρα, ἐξ ὧν πολλὰ καὶ 8 
ἕὰ χαλεπὰ ΠΣ τοῖς ἀνθρώποις" πολλοὶ μὲν γὰρ 

᾿ διὰ τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν ἐπὶ τοῖς ὡραίοις παρακεκινη-- 
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κότων διαφϑείρονται, πολλοὶ δὲ διὰ τὴν ἰσχὺν μείζοσιν " 
ἔργοις ἐπιχειροῦντες οὐ μικροῖς κακοῖς περιπίπτουσι, 
πολλοὶ δὲ διὰ τὸν πλοῦτον διαϑρυπτόμενοέ τε καὶ ἐπι- ὰ Ἵ : 

βουλευόμενοι ἀπόλλυνται, πολλοὶ δὲ διὰ δόξαν καὶ 
86 πολιτικὴν δύναμιν μεγάλα κακὰ πεπόνϑασιν. ᾿4λλλ΄λ ᾽ 

μήν, ἔφη, εἴ γε μηδὲ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπαινῶν ὀρϑῶς 
λέγω, ὁμολογῶ μηδ᾽ ὅ,τι πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὔχεσθαι. 
χρὴ εἰδέναι. ᾿᾽4λλὰ ταῦτα μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης. ἴσως 
διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέναι οὐδ᾽ ἔσκεψαι" ἐπεὶ 
δὲ πόλεως δημοκρατουμένης παρασπκευάξει, προεστα-- 
ναι. δῆλον ὅτι δημοκρατίαν γε οἶσϑα τί ἐστι. Παάν-- 

ϑήτως δήπου. ἔφη. 4]οκεῖ οὖν σοι δυνατὸν εἶναι δήμο- 
κρατίαν εἰδέναι μὴ εἰδότα δῆμον; ἱΜὰ Ζ οὐκ ἔμοιγε. 
[Καὶ δῆμον ἄρ᾽ οἶσϑα τί ἐστιν; Οἶμαι ἔγωγε.] Καὶ τὲ 
νομίζεις δῆμον εἶναι; Τοὺς πένητας τῶν πολιτῶν 
ἔγωγε. Καὶ τοὺς πένητας ἄρα οἶσϑα; Πῶς γὰρ οὔ; 
“240᾽ οὖν καὶ τοὺς πλουσίους οἶσϑα; Οὐδέν γε ἧττον ἢ 

καὶ τοὺς πένητας. Ποίους δὲ πένητας καὶ ποίους πλου-- 
σίους καλεῖς; Τοὺς μέν, οἶμαι, μὴ ἱκανὰ ἔχοντας εἰς 
οἱ δεῖ τελεῖν πένητας. τοὺς δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν πλου-- 

88 σίους. Καταμεμάϑηκας οὖν ὅτι ἐνίοις μὲν πάνυ ὀλέγα 

ἔχουσιν οὐ μόνον ἀρκεῖ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ περιποιοῦν-- 
ται ἀπ᾿ αὐτῶν, ἐνίοις δὲ πάνυ πολλὰ οὐχ ἱκανά ἔστι; 
Καὶ νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Εὐθύδημος. ὀρϑῶς γάρ μὲ ἀνα- 
μιμνήσκεις, οἶδα καὶ τυράννους τινάς, οἱ δι᾿ ἔ- 
δειαν ὥσπερ οἱ ἀπορώτατοι ἀναγκάξονται ἀδικεῖν 

89 Οὐκοῦν, ἔφη ὁ “Σωκράτης . εἴ γε ταῦτα οὕτως ἔχει, 
τοὺς μὲν τυράννους εἰς τὸν δῆμον ϑήσομεν, τοὺς δὲ 
ὀλίγα πεχτημενουθ; ἐὰν οἰκονομικοὶ ὦσιν, εἰς τοὺς 
πλουσίους. καὶ ὁ Ἐύϑύδημος ἔφη: ᾿ἀναγκάζει με καὶ 
ταῦτα ὁμολογεῖν δῆλον ὃ ὅτι ἡ ἐμὴ φαυλότης" καὶ φρον-- 

τίξζω μὴ κράτιστον ἢ μοι σιγᾶν᾽ κινδυνεύω ψὰρ ἁπλῶς 

ν , . αν ἢ ΘΝ ΩΝ 

-- ωΣε ν ἀπ ΓΝ ΤΡ γ εν εν τε αμ ,- ἸΘΡΑ ΜΆ. τ 
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᾿ς οὐδὲν εἰδέναι. καὶ πάνυ ἀϑύμως ἔχων ἀπῆλϑε καὶ 
ο καταφρονήσας ἑαυτοῦ καὶ νομίσας τῷ ὄντι ἀνδράπο- 
ο΄ δὸν εἶναι. πολλοὶ μὲν οὖν τῶν οὕτω διατεϑέντων ὑπὸ 40 

Σωκράτους οὐκέτι αὐτῷ προσῇσαν, οὖς καὶ βλακοτέ- 

ρους ἐνόμιξεν᾽ ὁ δὲ τλδύδη μος ὑπέλαβεν οὐκ ἂν ἄλ- 

λῶς ἀνὴρ ἀξιόλογος γενέσϑαι , δὲ μὴ ὅτι μάλιστα Σω- 
κράτει συνείη" καὶ οὐκ ἀπελείπετο ἔτι αὐτοῦ, εἶ μή 

σι ἀναγκαῖον δἴη" ἔνια δὲ καὶ ἐμιμεῖτο ὧν ἐκεῖνος ἐπε- 
τήδευεν. ὁ δ᾽ ὡς ἔγνω αὐτὸν οὕτως ἔχοντα, ἥκιστα 
“μὲν διετάραττεν, ἁπλούστατα δὲ καὶ σαφέστατα ἔξη- 
γεῖτο ἃ τὸ ἐνόμιξεν εἰδέναι δεῖν καὶ ἐπιτηθϑύειι κρά- 

᾿ φιστα εἶναι. 
ο΄ [Τὺ μὲν οὖν λεκτικοὺς καὶ πρακτικοὺς καὶ μήχανι-Τ|. 
κοὺς γίγνεσϑαι τοὺς συνόντας οὐκ ἔσπευδεν, ἀλλὰ 
πρότερον τούτων ἕὥξτο χρῆναν σωφροσύνην αὐτοῖς 
ἐγγενέσθαι. τοὺς γὰρ ἄνευ τοῦ σωφρονεῖν ταῦτα δυ-- 

᾿ς ψαμέγνους ἀδικωτέρους τε καὶ δυνατωτέρους κακουρ-- 
᾿ς γεῖν ἐνόμιξεν εἶναι. πρῶτον μὲν δὴ περὶ ϑεοὺς ἐπει--9 

ᾶτο σώφρονας ποιεῖν τοὺς συνόντας. ἄλλοι μὲν οὖν 
αὐτῷ πρὸς ἄλλους οὕτως ὁμιλοῦντι παραγενόμενοι 
ἡ κ οὔντο: ἐγὼ δέ; ὅτε πρὸς Εὐθύδημον τοιάδε διε-- 

λέγετο, παρεγενόμην. Εἰπὲ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ὃ : 
ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλϑεν ἐνθυμηϑῆναι ὥς ἐπιμελῷς, οἱ 
ϑεοὶ ὧν οἱ ἄνϑφωποι δέονται κατεσπευάκασι; καὶ ὃς; 

Μὸὰὼ τὸν Ζζ, ἔφη. οὐκ ἔμοιγε. ᾿4λλ᾽ οἶσϑά γ᾽, ἔφη. 

ὅτι πρῶτον μὲν φωτὸς δεόμεϑα, ὃ ἡμῦν οἱ ϑεοὶ παρ-- 
ἔχουσι; Νὴ “40 : ἔφη; ὃ γ᾽ εἰ μὴ δίχομεν, ὅμοιοι τοῖς 

τυφλοῖς ἂν ἦμεν ἕνεκά γε τῶν. ἡμετέρων ὀφϑαλμῶν. 
«“λλὰ μὴν καὶ ἀναπαύυσεώς γε δεομένοις ἡμῖν νύκτα 
παρέχουσι κάλλιστον ἀναπαυτήριον. Πάνυ γ᾽, ἔφη, 
καὶ τοῦτο χάριτος ἄξιον. Οὐκοῦν καὶ ἐπειδὴ ὁ μὲν 4 
ἥλιος φωτεινὸς ὧν τάς τε ὥρας τῆς ἡμέρας ἡμῖν καὶ 



ΧΑ ΣΝ ἜΚ ΓΩΝ ἐν ΝΎ; ΘᾺ ΜΝ ον δος, 

10. ΄Π  πτιρ γα 

τἄλλα πάντα σαφηνίζει; ὴ δὲ νὺξ διὰ το σκοτεινὴ ὃ εἶναι ὦ Ἷ 
ἀσαφεστέρα ἐστίν, ἄστρα ἕν τῇ νυκτὶ ἀνέφηναν, ἃ ἡμῖν. 
τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς ἐμφανίζει, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ 
ὧν δεόμεϑα πραττομεν; Ἔστι ταῦτα, ἔφη. ᾿Αλλὰ πεῖ 

μὴν ἥ γε σελήνη οὐ μόνον τῆς νυκτός, ἀλλὰ καὶ τοῦ πη 

μηνὸς τὰ μέρη φανερὰ ἡμῖν ποιεῖ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
ἢ Τὸ δ᾽, ἐπεὶ που}: δεόμεϑα , ταύτην ἡμῖν ἔκ τῆς γῆς 
ἀναδιδόναι, καὶ ὥρας ἁρμοττούσας πρὸς τοῦτο παρ- 
ἔχειν, αἱ ἡμῦν οὐ μόνον ὧν δεόμεϑα πολλὰ καὶ παντοῖα 

παρασκευάξουσιν, ἀλλὰ καὶ οἷς εὐφραινόμεϑα; Πάνυ, 

6 ἔφη. καὶ ταῦτα φιλάνϑρωπα. Τὸ δὲ καὶ ὕδωρ ἡμῖν. 
παρέχειν, οὕτω πολλοῦ ἄξιον ὥστε συμφύειν τε καὶ 
συναύξειν τῇ γῇ καὶ ταῖς ὥραις πάντα τὰ χρήσιμα ἡμῖν, 
συντρέφειν δὲ καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς, καὶ μιγνύμενον πᾶσι 
τοῖς τρέφουσιν ἡμᾶς δὐκατεργαστότερά τε καὶ ὠφελι-- 
μώτερα καὶ ἡδίω ποιεῖν αὐτά, καὶ ἐπειδὴ πλείστου 

δεόμεθα τούτου, ἀφϑονέστατον αὐτὸ παρέχειν ἡμῖν; 

Καὶ τοῦτο; ἔφη, προνοητικόν. Τὸ δὲ καὶ τὸ πῦρ 
πορίσαι ἡμῖν, ἐπίκουρον μὲν ψύχους ἐπ Ὁ δὲ 
σκότους, συνεργὸν δὲ πρὸς πῶσαν τέχνην καὶ πάντα 
ὅσα ὠφελείας ἕνεκα ἄνϑροωποι κατασκευάξονται; ὡς 

γὰρ συνελόντι εἰπεῖν οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς ἄν-- 
ϑρῶώποι τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων καταδκευάξον-- 

ὃ ται. Ὑπερβάλλει, ἔφη; καὶ τοῦτο φιλανϑρωπίᾳ. Τὸ 
δὲ τὸν ἥλιον, ἐπειδὰν ἐν χειμῶνι τράπηται; πφοσιέναι 
τὰ μὲν ἁδρύνοντα, τὰ δὲ ξηραίνοντα, ὧν καιρὸς διε-- 
λήλυϑε. καὶ ταῦτα διαπραξάμενον μηκέτι ἐγγυτέρω 
προσιέναι, ἀλλ᾽ ἀποτρέπεσϑαι φυλαττόμενον μή τι’ 
ἡμᾶς μᾶλλον τοῦ δέοντος ϑερμαίνων βλάψῃ, καὶ ὅταν. 
αὖ πάλιν ἀπιὼν γένηται, ἔνϑα καὶ ἡμῖν δῆλόν ἐστιν 
ὅτι εἰ προσωτέρω ἄπεισιν, ἀποπαγησόμεϑα ὑπὸ τοῦ 
ψύχους, πάλιν αὖ τρέπεσϑαι καὶ προσχωρεῦν, καὶ ἐν-- 

Ἐν δ γι δέος, ἀρτο δι δυὰν σρδοηο,, ἐαμο τελος 



μπρπρπρπππΠπΠ᾿΄Υλ τ σλΡ ἄτα ΤᾺ 
ΣἜ --- Εἰῷ “- -»"Ὑ᾽ , κ᾿.) ᾿ταῦϑα τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέφεσϑαι ἔνϑα μάλιστ᾽ ἂν 

ἡμᾶς ὠφελοίη; Νὴ τὸν ΖΊζ, ἔφη, καὶ ταῦτα παντά- 
: 2) [ν 2 

πασιν ἔοικεν ἀνθρώπων ἕνεκα γιγνομένοις. Τὸ δ΄.9 
3 λ Ἁ "» ἷ Ἁ κι χά 9 931: ς ; 

ἐπειδὴ καὶ τοῦτο φανερὸν οτι οὐκ ἂν ὑπενέγκοιμεν 
οὔτε τὸ καῦμα οὔτε τὸ ψῦχος, εἰ ἐξαπένης γίγνοιτο. 
οὕτω μὲν κατὰ μικρὸν προσιέναι τὸν ἥλιον. οὕτω δὲ 
κατὰ μικρὸν ἀπιέναι ὥστε λανϑάνειν ἡμᾶς εἰς ἑκάτερα 

᾿ 7 ; 3 Ἃ ’ 2 ς .: 

τὰ ἰσχυρότατα καϑισταμένους: ἔγω μὲν. ἔφη ὁ Ευ- 

ϑύδημος., ἤδη τοῦτο σκοπῶ. εἰ ἄρα τί ἐστι τοῖς ϑ'εοῖς 
, ἘΠ ἘΦ ΄ 7 “δ : 

ἔργον ἡ ἀνθρώπους ϑεραπεύειν: ἐκεῖνο δὲ μόνον 
ἐμποδίζει με, ὅτι καὶ τἄλλα ξῷα τούτων μετέχει. Οὐ10 

Ά Α ων Ῥ1 Ὁ 9 ς δ Ὰ Ω’ ᾿ - 

γὰρ καὶ τοῦτ, ἔφη ὁ Σωκράτης, φῶνεθον ὕτι ποὶ τσῦτο 
ὠνθοώπων ἕνεκα γίγνεταί τὲ καὶ ἀνατρέφεται; κι γὰρ 
ἄλλο ξῷον αἰγῶν τε καὶ οἰῶν καὶ βοῶν καὶ ἵππων καὶ 
ὄνων καὶ τῶν ἄλλων ἕῴων τοσαῦτα ἀγαϑὰ ἀπολαύει 
’ .ῳῃ 5.5. Ὡς τ᾽ κ »" ,ὕ, μὴ » 

οσα ἀνϑρῶποι:; πππιο Ὸ δοχεῖ πλείω ἡ τῶν φυ- 
τῶν᾽ τρέφονται γοῦν καὶ χθηματιξονταί οὐδὲν ἧττον 

' ἀπὸ τούτων ἢ ἀπ᾽ ἐκείνων" πολὺ δὲ γένος ἀνθρώπων 

τοῖς μὲν ἐκ τῆς γῆς φυομένοις εἰς τροφὴν οὐ χρῆται, 

᾿ἀπὸ δὲ βοσκημάτων γάλακτι καὶ τυρῷ καὶ κρέασι τρε-- 
φόμενοι ξῶσι- πάντες δὲ τιϑασεύοντες καὶ δαμάξοντες 
τὰ χρήσιμα τῶν ξῴων εἴς τὲ πόλεμον καὶ τ ἄλλα 

πολλὰ συνεργοῖς χρῶνται. Ὁμογνωμονῶ σοι καὶ τοῦτ᾽, 

ἔφη" ὁρῶ γὰρ αὐτῶν καὶ τὰ πολὺ ἰσχυρότερα ἡμῶν 
οὕτως ὑποχείρια γιγνόμενα τοῖς ἀνθρώποις ὥστε χρῆ-- 
σϑαι αὐτοῖς ὅ,τι ἂν βούλωνται. Τὸ δ᾽, ἐπειδὴ πολλὰ 11 
μὲν καλὰ καὶ ὠφέλιμα, διαφέροντα δὲ ἀλλήλων ἐστί, 
προσϑεῖναι τοῖς ἀνθρώποις αἰσϑήσεις ἁρμοττούσας 
πρὸς ἕκαστα, δι᾿ ὧν ἀπολαύομεν πάντων τῶν ἄγα- 
ϑῶν" τὸ δὲ καὶ λογισμὸν ἡμῖν ἐμφῦσαι, ᾧ περὶ ὧν 
αἰσϑανόμεϑα λογιξόμενοί τε καὶ μνημονεύοντες κατα-- 
μανθάνομεν ὅπῃ ἕκαστα συμφέρει. καὶ πολλὰ μηχα-- 
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᾿νώμεϑα δι᾿ ὧν τῶν τε ἀγαθῶν ἀπολαύομεν Ὁ καὶ τα 

12 κακὰ ἀλεξόμεϑα' τὸ δὲ καὶ ἑρμηνείαν δοῦναι, δι᾽ ἧς 
πάντων τῶν ἀγαϑῶν μεταῦίδομει τε ἀλλήλοις διδά- ἐο 
σκοντες καὶ κοινωνοῦμεν καὶ νόμους τιϑέμεϑα καὶ 

πολιτευόμεϑα;: Παντάπασιν ἐοίκασιν, ὦ Σώκρατες, 
δ τὸν Ἁ τϑ 3. ΡΟΣ: 3 Ἷ « ᾿ οὐ ϑιεοὶ πολύν τῶν ἀνϑρώπων ἐπιμέλειαν ποιξῖσϑαι. 

Τὸ δὲ καὶ εἰ ἀδυνατοῦμεν τὰ συμφέροντα προνοεῖ- 
ὄϑαι ὑπὲρ τῶν μελλόντων, ἡμῖν αὐτοὺς συνεργεῖν, 

διὰ μαντικῆς τοῖς πυνθανομένοις φρίάξοντας τὰ ἀπο- 
Ὁ. φ τ βησόμενα καὶ διδάσκοντας ἢ ἂτ' ἄριστα γίγνοιτο: Σοὶ 

Υ, ἔφη; ὦ Σώκρατες. ἐοίκασιν ἔτι φιλικώτερον ἢ 

τοῖς ἄλλοις χρῆσϑαι, εἴ 78 μηδὲ ἐπερωτώμενοι ὑπὸ 

18σοῦ προσημαίνουσί σοι ἅ τὲ χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ μή. 
Ὅ δ᾽ 7, 9 1 ͵ ᾿ [4 Ἅ Α 3 ἰδ 

τι αληϑῇ λεγῶ καὶ συ γνῶδει. αν μὴ αἀνᾶμὲ 
[7 ὃ. κ ν, κ - - ᾽ 3. 95 τς δ 

νῃς ἕως ἂν τὰς μορφᾶς τῶν ϑεών ἴδῃς. ἀλλ᾽ ἐξαρκῇ 

ὅοι τὰ ἔργα αὐτῶν ὁρῶντι σέβεσϑαι καὶ τιμᾶν τοὺς 
, Γ ΄ . δ Α 9. ἐ τ " Ἁ δ δ 

ϑέεους. ἕννοει δὲ οτι καὶ αὐτοὶ οἵ ϑεοὶ ουτῶς τὑπο- 
δεικνύουσιν οἵ τε γὰρ ἄλλοι ἡμῖν τἀγαϑὰ διδόντες 

ς 

οὐδὲν τούτων εἰς τοὐμφανὲς ἰόντες διδόασι, καὶ ὁ 
᾿ Ἂ ῇ ε 

τὸν ὁλὸον κόσμον συντάττων τὲ καὶ συνέχων, ἐν ᾧ 
πάντα καλὰ καὶ ἀγαϑά ἐστι, καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις 
ἀτριβῆ τὲ καὶ ὑγιᾶ καὶ ἀγήρατα παρέχων, ϑᾶττον δὲ 
νοήματος ὑπηρετοῦντα ἀναμαρτήτως, οὔτος τὰ μέγι- 
στα μὲν πράττων ὁρᾶται, τάδε δὲ οἰκονομῶν ἀόρατος 

14 ἡμῦν ἐστιν. ἐννόει δ᾽ ὅτι καὶ ὁ πᾶσι φανερὸς δοχῶν 
εἶναι ἥλιος οὐκ ἐπιτρέπει τοῖς ἀνθρώποις ἑαυτὸν ἀκρι-- 
βῶς ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ἐάν τις αὐτὸν ἀναιδῶς ἐγχειρῇ ϑεᾶ-- 
σϑαι. τὴν ὄψιν ἀφαιρεῦται. καὶ τοὺς ὑπηρέτας δὲ τῶν 
ϑεῶν εὑρήσεις ἀφανεῖς ὄντας" κεραυνός τε γὰρ ὅτ, 

᾿ .»᾿ 3: -» ι δ ἘΠ ὙἹ 3 ΄ ἸΟΜΗΝΕ ἃ 
μὲν ἄνωϑεν ἀφίεται δῆλον καὶ ὁτι οἷς αν ἔντυχῃ παν- 

Ἀπ ὰ Ιδ τὸς εὖ 9... 3.5.2 ᾿ "2 γῇ τῶν κρατεῖ" ὁρᾶται δ᾽ οὔτ᾽ ἐπιῶν οὐτ΄ ἐγκαταύκηψας, 
Μὸν 5 7 - Ἴς οὔτε ἀπιών" καὶ ἄνεμοι αὐτοὶ μὲν οὐχ ὁρῶνται, ἃ δὲ 
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ο΄ ποιοῦσι φανερὰ ἡμῖν. ἐστι, καὶ προσιόντων αὐτῶν αἰ- 
:  σϑανόμεϑα. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀνϑοώπου γὲ ψυχή, ἢ 
τ πεθ᾿ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀνθρωπίνων τοῦ ϑείου μδτέχει. 

ὅτι μὲν βασιλεύει ἐν ἡμῖν φανερόν, ὁρᾶται δὲ οὐδ᾽ 
Ξι 9 - » - ᾿ αὐτή. ἃ χρὴ κατανοοῦντα μὴ καταφρονεῖν τῶν ἀορά- 

τῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γιγνομένων τὴν δύναμιν αὐτῶν 
καταμανϑάνοντα. τιμᾶν τὸ δαιμόνιον.. ᾿Εγὼ μέν. Ω1ὅ. 
Σώκρατες, ἔφη ὁ Εὐθύδημος. ὅτι μὲν οὐδὲ μικρὸν 

τς ἀμελήσω τοῦ δαιμονίου σαφῶς οἶδα. ἐκεῖνο δὲ ἀϑυμώῶ, 

ὅτι μοι δοχεῖ τὰς τῶν ϑεῶν εὐεργεσίας οὐδ᾽ ἂν εἷς 

σοτὲ ἀνθρώπων ἀξίαις χάρισιν ἀμείβεσϑαι. ᾿Αλλὰ μὴ 16 
τοῦτο ἀϑύμει., ἔφην ὦ Εὐθύδημε" ὁρᾶς γὰρ ὅτι ὁ ἐν 

“1ελφοῖς ϑεός, ὅταν τις αὐτὸν ἐπερωτᾷ πῶς ἂν τοῖς 
ἡεοῖς χαρίζοιτο, ἀποκρίνεται. ᾿Νόμῳ πόλεως. νόμος 
ὃὲ δήπου πανταχοῦ ἐστι κατὰ δύναμιν ἱεροῖς ϑεοὺς 
ἀρέσκεσϑαι. πῶς οὖν ἄν τις κάλλιον καὶ εὐσεβέστε--: 

ρον τιμῴη ϑεοὺς ἡ ὡς αὐτοὶ κελεύουσιν, οὕτω ποιῶν; 
᾿ ̓  ἀλλὰ χρὴ τῆς μὲν δυνάμεως μηδὲν ὑφίεσθαι" ὅταν 17 
γάρ τις τοῦτο ποιῇ. φανερὸς δήπου ἐστὶ τότε οὐ τὶ- 
“μῶν ϑεούς. χρὴ οὐν μηδὲν ἐλλείποντα κατὰ δύναμιν 
τιμᾶν τοὺς ϑεοὺς ϑαρρεῖν τ καὶ ἐλπίζειν τὰ μέγιστα 
ἀγαϑά: οὐ γὰρ παρ᾽ ἄλλων γ ἄν τις μείξω ἐλπίζων 

σωφφονοίη ἢ παρὰ τῶν τὰ μέγιστα ὠφελεῖν δυναμέ- 
οψῶν, οὐδ᾽ ἂν ἄλλως μᾶλλον ἢ εἰ τούτοις ἀρέσκοι. 

ἀρέσχοι δὲ πῶς ἂν μᾶλλον ἢ εἰ ὡς μάλιστα πείθοιτο 
αὐτοῖς; τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων τε καὶ αὐτὸς ποιῶν εὐ-- 18 
σεβεστέρους τε καὶ σωφρονεστέρους τοὺς συνόντας 
: παρεσκεύαζεν. Ί 

[4λλὰ “μὴν καὶ περὶ τοῦ δικαίου γε οὐκ ἀπὲπον ιν. 
πτετο ἣν εἶχε γνώμην, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἀπεδείκνυτο, ἰδίᾳ 

᾿ χε πᾶσι νομίμως τε καὶ ὠφελίμως χρώμενος καὶ κουνῇ 
ἄρχουσί τε ἃ οἱ νόμοι προστάττοιεν πειϑόμενος καὶ 
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κατὰ πόλιν καὶ ἐν ταῖς στρατείαις οὕτως ὥστε διάδη-. 
9 λὸς εἶναι παρὰ τοὺς ἄλλους εὐτακτῶν, καὶ ὅτε ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις ἐπιστάτης γενόμενος οὐκ ἐπέτρεψε τῷ δή- 
μῷ παρὰ τοὺς νόμους ψηφίσασϑαι. ἀλλὰ σὺν τοῖς δι τ 

νόμοις ἠναντιώϑη τοιαύτῃ ὁρμῇ τοῦ δήμου ἣν οὐ 
τ 8 ἂν οἶμαι ἄλλον οὐδένα ἄνϑρωπον ὑπομεῖναι. καὶ ὅτε, 

οἵ τριάκοντα προσέταττον αὐτῷ παρὰ τοὺς νόμους τι; 
οὐχ ἐπείϑετο" τοῖς τε γὰρ νέοις ἀπαγορευόντων αὖ-- 
τῶν μὴ διαλέγεσϑαι καὶ προσταξάντων ἐκδίνῳ τὲ καὶ 
ἄλλοις τισὶ τῶν πολιτῶν ἀγαγεῖν: τινα ἐπὶ ϑανάτῳ 3 μό-- ν: 

νος οὐκ ἐπείσθη, διὰ τὸ παρὰ τοὺς νόμους αὐτῷ προσ-- 
Ατάττεσϑαι" καὶ ὅτε τὴν ὑπὸ Ι͵ελήτου γραφὴν ἔφευγε, 

τῶν ἄλλων εἰωϑότων ἐν τοῖς δικαστηρίοις πρὸς χάριν 

τε τοῖς δικασταῖς διαλέγεσϑαι καὶ κολακεύειν καὶ δεῖ-- 
ὅϑαι παρὰ τοὺς νόμους. καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα πολλῶν 
πολλάκις ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφιεμένων. ἐκεῖνος οὔΞπ 
δὲν ἠϑέλησε τῶν εἰωϑότων ἐν τῷ δικαστηρίῳ παρὰ 
τοὺς νόμους ποιῆσαι, ἀλλὰ ῥαδίως ἂν ἀφεϑεὶς ὑπὸ 
τῶν δικαστῶν, εἰ καὶ μετρίως τί τούτων ἐποίησε, 
προείλετο μᾶλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων ἀποϑανεῖν. ἡ 

5 παρανομῶν ξῆν. καὶ ἔλεγε δὲ οὕτως καὶ πρὸς ἄλλους 
μὲν πολλάκις.) οἶδα δὲ ποτε αὐτὸν καὶ πρὸς Ἱππίαν 
τὸν Ἠλεῖον περὶ τοῦ δικαίου τοιάδε διαλεχϑέντα. διὰ 
χρόνου γὰρ ἀφικόμενος ὁ Ἱππίας ᾿Αϑήναξε παρεγέ- 
γετο τῷ Σωκράτει λέγοντι πρός τινας ὡς ϑαυμαστὸν 

δίη τὸ εἰ μέν τις βούλοιτο σκυτέα διδάξασϑαί τίνα ἢ 
τέκτονα ἤ χαλκέα ἢ ἱππέα, μὴ ἀπορεῖν ὅποι ἂν πέμ-- 

ψας τούτου τύχοι" ἐὰν δέ τις βούληται ἢ αὐτὸς μαϑεῖν 
τὸ δίκαιον Ἶ υἱὸν ἢ οἰκέτην διδαξασϑαι, μὴ εἰδέναι. 

6 ὅποι ἂν ἐλϑὼν τύχοι τούτου. καὶ ὁ μὲν Ἱππίας ἀκού- 
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δας ταῦτα ὥσπερ ἐπισκώπτων αὐτόν, Ἔτι γὰρ σύ, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκεῖνα τὰ αὐτὰ λέγεις ἃ ἐγὼ πά- 
λαι ποτέ σου ἤκουσα; καὶ ὁ Σωκράτης, Ὃ δέγε τού-- 
ΤΟΊ) δεινότερον, ἔφη; ὦ Ἱππία, οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ 

᾿ς λέγω, ἀλλὰ καὶ περὺ τῶν αὐτῶν" σὺ δ᾽ ἴσως διὰ τὸ 
᾿ς πολυμαϑὴς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ 
᾿ς Λέγεις. μέλει, ἐφη 5 πειθομσι καινόν τι Δ γεν ἀεί. 

᾿ “Πότερον, ἔφη; καὶ περὶ ὧν ἐπίστασαι; οἷον περὶ γραμ-- ἢ 
᾿ς μάτων ἐᾶν τις ἔρηταί σὲ πόσα καὶ ποῖα Σωκράτους 

ἐστίν, ἄλλα μὲν πρότερον, ἄλλα δὲ νῦν πειρᾷ λέγειν; Ἶ 
ἢ περὶ ἀριϑμῶν τοῖς ἐρωτῶσιν εἰ τὰ δὶς πέντε δέκα ἯΙ 
ἐστίν, οὐ τὰ αὐτὰ νῦν ἃ καὶ πρότερον ἀποκρίνει; Περὶ "Ἰὰς 

μὲν τούτων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὥσπερ σύ͵ καὶ ἐγὼ ἀεὶ τὰ ἼΣ 
αὐτὰ λέγω" περὶ μέντοι τοῦ δικαίου πάνυ οἶμαι νῦν | 

᾿ς ἔχειν εἰπεῖν πρὸς ἃ οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἂν ἄλλος οὐδεὶς δύ-- ΩΝ 
᾿ς γψαιτ᾽ ἀντειπεῖν. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, μέγα λέγεις 8 Ἢ] 

᾿ἀγαϑὸν ηὑρηκέναι. εἰ παύσονται μὲν οἵ δικασταὶ δίχα 
 ψΨηφιξόμενοι. παύσονται δὲ οἵ πολῖταὶϊ περὶ τῶν δι-- 
καίων ἀντιλέγοντέἕς τε καὶ ἀντιδικοῦντες καὶ στασιά-. ; 
ἕξοντες, παύσονται δὲ αἱ πόλεις διαφερόμεναι περὶ τῶν 
δικαίων καὶ πολεμοῦσαι. καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 

᾿ς ἂν ἀπολειφϑείην σου πρὸ τοῦ ἀκοῦσαι τηλικοῦτον. 
᾿ς ἀγαϑὸν ηὐρηκότος. ᾿Αλλὰ μὰ 4, ἔφη, οὐκ ἀκού-9 
ο΄ δέει, πρίν γ᾽ ἂν αὐτὸς ἀποφήνῃ ὅ,τι νομίζεις τὸ δίκαιον 
ο΄ εἶναι. ἀρκεῖ γὰρ ὅτι τῶν ἄλλων καταγελᾷς ἐρωτῶν 
ο΄ μὲν καὶ ἐλέγχων πάντας; αὐτὸς δ᾽ οὐδενὶ ἐθέλων ὑπέ- 

χειν λόγον οὐδὲ γνώμην ἀποφαίνεσϑαι περὶ οὐδενός. 
Τί δέ: ὦ Ἱππία, ἔφη. οὐκ ἤσϑησαι ὅτι ἐγὼ ἃ δοκεῖ10 ᾿ 
μοι δίκαια εἶναι οὐδὲν παύομαι ἀποδεικνύμενος ; Καὶ 
ποῖος δή σοι. ἔφη, οὗτος ὁ λόγος ἐστίν; Εἰ δὲ μὴ λόγῳ. 
ἔφη, ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδείκνυμαι" ἢ οὐ δοκεῖ δοι ἀξιοτεκ-- 
᾿μαρτότερον τοῦ λόγου τὸ ἔργον εἶναι; Πολύ γε νὴ 417, 
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12 ταῦτα λέγεις. ᾽4λλ᾽ ὥμην ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης; τὸ Ὁ Ἔ 

18 ναι; Ἔγωγε. ἔφη. Οὐ γὰρ αἰσϑάνομαί σου ὁποῖον 

14 ὁ δὲ ἄνομος ἄδικος. καὶ ὁ Ἱππίας, “Νόμους δ᾽, ἔφη, 

ἔφη" δίκαια μὲν γὰρ λέγοντες πολλοὶ ἀϑῶν ποιοῦσι, ἐ-. 
δίκαια δὲ πράττων. οὐδ᾽ ἂν εἷς ἄδικος εἶ ἴη. Ἤισϑησαι 

οὖν πώποτέ μου ἢ ψευδομαρτυροῦντος ἢ η συκοφαν- 
σαι οὖν πώποτέ μου ἦ ψευδομαρτυροῦντος ἢ ῆ συχοφαν- 
τοῦντος ἡ φίλους ἢ πόλιν εἰς στάσιν ἐμβάλλοντος ἈΣΕΣΝΕΣ 

ἄλλο τι ἄδικον πράττοντος: Οὐκ ἔγωγ᾽ , ἔφη. Τὸ ΘΕ 
τῶν ἀδίκων ἀπέχεσθαι οὐ δίκαιον ἡγεῖ: “4ῆλος, εἶν, ΤῸΝ 
ἔφη. ὦ Σώκρατες. καὶ νῦν διαφεύγειν ἐγχειρῶν τὸ 
ἀποδείκνυσθαι γνώμην ὅδ.τι νομίζεις τὸ δέκαιον" οὐ 
γὰρ ἃ πράττουσιν οἱ δίχαιοι, ἀλλ᾽ ἃ μὴ πράττουσι, ΝΣ 

μὴ ϑέλειν ἀδικεῖν ἱκανὸν δικαιοσύνης ἐπίδειγμα εἶναι. 

εἰ δέ σοι μὴ δοκεῖ. σκέψαι ἐὰν τόδε σοι μᾶλλον ἀρέ- 
σκῃ" φημὶ γὰρ ἐγὼ τὸ νόμιμον δώκαιον εἶναι. ᾿φα τὸ ἢ 
αὐτὸ λέγεις. ὦ Σώκρατες, νόμιμόν τε καὶ δίκαιον εἶ 

΄ κὶ ὦ , ᾿ 

νόμιμον ἢ ποῖον δίκαιον λέγεις. Νόμους δὲ πόλεως, 
ἔφη. γιγνώσκεις; Ἔγωγε. ἔφη. Καὶ τίνας τούτους 

νομίξειθ: Ὃ οἱ πολῖται. ἔφη . συνθέμενοι ἅ τε δεῖ ποι- 
εἴν καὶ ὧν ἀπέχεσθαι ἐγράψαντο. Οὐκοῦν, ἔφη; νό-- 

μὐμος μὲν ἂν εἴη ὁ κατὰ ταῦτα πολ ιτευόμενος, ἄνο-- 

μος δὲ ὁ ταῦτα παραβαίνων: Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκ-- 

οὖν καὶ δίκαια μὲν ἂν πράττοι ὁ τούτοις πειϑόμενος, 
"ὕἤ 5.28 7ὔ 5 Ὁ , Α ἘΣ 3 τΑδν ἐᾺ 
ἄδικα δ᾽ ὁτούυτοις ἀπειϑῶν; Πανυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν 

ὁ μὲν τὰ δίκαια πράττων δίκαιος. ὁ δὲ τὰ ἄδικα ἄδι-- 
-- ᾿ » ςξς ι Ζ΄ ,΄ ,  Σ: Ὁ 

κος; Πῶς γαρ οὔ; Ὁ μὸν ἄρα νόμιμος δίκαιος ἔστιν, 

ὦ Σώκφατες, πῶς ἄν τις ἡγήσαιτο σπουδαῖον πρᾶ-- ΑΝ 
75 Ὸ εἶναι ἢ τὸ πείϑεσϑαι αὐτοῖς. οὖς γὲ πολλάκις αὐ- 
τοὶ οἵ ϑέμενοι ἀποδοκιμάσαντες μετατύϑενται: Καὶ γὰρ Ε 

πόλεμον, ἔφη ὁ Σωκράτης, πολλάκις ἀράμεναι. αἵ ἢ 
πόλεις πάλιν εἰρήνην ποιοῦνται. Καὶ μάλα, Ὦ ἔφη. ΖΔιά- 

φορον οὖν τι οἴει ποιεῖν, ἔφη, τοὺς τοῖς νόμοις πει-- Ἵ 
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᾿ τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις εὐτακτοῦντας ψέγοις ὅτι γένοιτ᾽ 
᾿ ἂν εἰρήνη; ἢ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ταῖς πατρίσι προ- “ἢ 

ϑύμως βοηϑοῦντας μέμφει: Μὰ “10 οὐκ ἔγωγ᾽ , ἔφη. : 

“Δυκοῦργον δὲ τὸν “ακεδαιμόνιον, ἔφη ὁ Σωκρα- 1ὅφ 
της, καταμεμάϑηκας. ὅτι οὐδὲν ἂν διάφορον: τῶν ἄλ- 
λῶν πόλεων τὴν Σπάρτην ἐποίησεν, εἰ μὴ τὸ πείϑε-- 

᾿ ὅϑαι τοῖς νόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο αὐτῇ; τῶν δὲ 
ἀρχόντων ἐν ταῖς πόλεσιν οὐκ οἶσϑα ὅτι οἵτινες ἂν τοῖς 
πολίταις αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ τοῖς νόμοις πείϑεσϑαι, 

οὗτοι ἄριστοί εἶσι, καὶ πόλις ἐν ἡ μαλιστὰ οὗ πολῖται. 

᾿ τοῖς νόμοις πείϑονται. ἐν εἰρήνῃ τε ἄριστα διάγει καὶ δ 
᾿ς ἐν πολέμῳ ἀνυπόστατός ἐστιν; ἀλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά 16 “ 
γὲ μέγιστόν τε ἀγαϑὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἶναι καὶ ᾿ 
πλειστάκις ἐν αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι καὶ οἵ ἄριστοι ἄν-- τ 

δρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν. καὶ παν-- ΐ 
ταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολέτας ὀμνύ-- : 
ναι ὁμονοήσειν., καὶ πανταχοῦ ὀμνύασι τὸν ὅρκον 
τοῦτον οἶμαι δ᾽ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσϑαι οὐχ ὅπως τοὺς ; 
αὐτοὺς χοροὺς χρίνωσιν οἵ πολῖται, οὐδ᾽ ὅπως τοὺς 
αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν. οὐδ᾽ ὅπως τοὺς αὐτοὺς 
ποιητὰς αἵρῶνται, οὐδ᾽ ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται. ἀλλ᾽ ὯΝ 

ἵνα τοῖς νόμοις πείϑωνται. τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν 
ἐμμενόντων, αἵ πόλεις ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέ- 

᾿ σταται γίγνονται" ἄνευ δὲ ὁμονοίας οὔτ᾽ ἂν πόλις εὖ 
᾿ πολιτευϑείη οὔτ᾽ οἶκος καλῶς οἰκηϑείη. ἰδέᾳ δὲ πῶς 17 
τ μὲν ἂν τις ἧττον ὑπὸ πόλεως ξημιοῦτο, πῶς δ᾽ ἂν 

μᾶλλον τιμῶτο ἢ εἰ τοῖς νόμοις πείϑοιτο; πῶς δ᾽ ἂν 

ἧττον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡττῷτο ἢ πῶς ἂν μᾶλλον ᾿ 
νικῴη; τίνι δ᾽ ἄν τις μᾶλλον πιστεύσειε παρακαταϑέ- ᾿ 

- ϑομένους φαυλίζων, ὅτι καταλυϑεῖεν ἂν οἵ νόμοι, ἢ δὲ : ᾿ 
τ 

ων ι 
Ύ ΡΞ 

ΓΙ 

δου τ τυ ρς ΟΟ 

ΘΟ το 

᾿ς σϑ' αὖ ἢ χρήματα ἢ υἱοὺς ἢ ϑυγατέρας:; τίνα δ᾽ ἂν ἡ στό-- 

Ἅις ὅλη ἀξιοπιστότερον ἡγήσαιτο τοῦ νομίμου; παρὰ 

Ὁ - ὑ Νίκ." - 
ἀφ πε ἀκ θυκυς ΟΡ ΔῊΝ τ ΕΑ νον ΛΑ Ὁ ΚΑΙ 

πνοφσον ἀν Ἃ 
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τίνος δ᾽ ἂν μᾶλλον τῶν δικαίων τύχοιεν ἢ γονῆς [ οἷ- Ἢ τῷ 

κεῖοι ἢ οἰκέται ἢ φίλοι ἢ πολῖται ἢ ξένοι: τίνι δ᾽ ἂν Ἔ 
μᾶλλον ΟΝ πιστεύσειαν ἢ ἀνοχὰς ἢ σπονδὰς ἡ ἢ 

συνϑήκας περὶ εἰρήνης; τίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ τῷ νομίέ- 

μῷ σύμμαχοι ἐθέλοιεν γίγνεσϑαι; τῷ δ᾽ ἂν μᾶλλον οὗ 
σύμμαχοι πιστεύσειαν ἢ ἡγεμονίαν ἢ φφουραρχίαν ἢ 
πόλεις; τίνα δ᾽ ἄν ἼΙΒ εὐεργετήσας “ὑπολάβοι χάριν κο-- 

ἐιεῖσϑαι, μᾶλλον ἢ τὸν νόμιμον; ἢ τίνα μᾶλλον ἄν τις 

εὐεργετήσειεν ἢ παρ᾽ οὗ χάριν ἀπολήψεσϑαι νομίξει; 
τῷ δ᾽ ἄν τις βούλοιτο μᾶλλον φίλος εἶναι ἢ τῷ τοιού-- 
τῷ ἢ τῷ ἧττον ἐχϑρός; τῷ δ᾽ ἄν τις ἧττον πολεμή- 
σειὲν ἢ ᾧ μάλιστα μὲν φίλος εἶναι βούλοιτο, ἥκιστα 
δ᾽ ἐχϑρός , καὶ ᾧ πλεῖστοι μὲν φίλοι καὶ σύμμαχοι βού- 

18 λουῦντο εἶναι; ἐλάχιστοι δ᾽ ἐχϑροὶ καὶ πολέμιοι; ἐγὼ 
μὲν οὖν, ὦ Ἱππία, τὸ αὐτὸ ἀποδείκνυμαι νόμιμόν τὲ 
καὶ δίκαιον εἶναι" σὺ δ᾽ εἰ τἀναντία. γιγνώσκεις, δί- 
δασκε. καὶ ὁ Ἱππίας, ᾽4λλὰ μὰ τὸν 4, ἔφη, ὥ Σιῶ- -Ὁ 
κρατερ; οὔ μοι δοκῶ τἀναντία γιγνώσκειν οἷς εἴρηκας 

19 περὶ τοῦ δικαίου. ᾿Δγράφους δέ τινας οἶσθα, ἔφη. ὦ 
Ἱππία. νόμους; Τούς γ᾽ ἐν πάσῃ . ἔφη. χώρᾳ κατὰ 

ταὐτὰ νομιξομένους. Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἔφη. ὅτι 
οὗ ἄνϑρωποι αὐτοὺς ἔϑεντο; Καὶ πῶς ἄν. ἔφη, οἵ γε 
οὔτε συνελϑεῖν ἅπαντες ἂν δυνηϑεῖεν οὔτε ὁμόφωνοί 
εἰσι; Τίνας οὖν. ἔφη. νομίξεις τεϑεικέναι τοὺς νό-- 

μους τούτους; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, ϑεοὺς οἶμαι τοὺς νό- 
μους τούτους τοῖς ἀνθρώποις ϑεῖναι" καὶ γὰρ παρὰ πᾶ- 

Φ0 σιν ἀνθρώποις πρῶτον νομίξεται ϑεοὺς σέβειν. Οὐκ- 

οὖν καὶ γονέας τιμᾶν πανταχοῦ νομίξεται; Καὶ τοῦτο, 

ἔφη. Οὐκοῦν καὶ μήτε γονέας παισὶ μίγνυσθαι μήτε 
παῖδας γονεῦσιν; Οὐκέτι μοι δοκεῖ, ἔφη; ὦ Σώ- 
κρατερ, οὗτος ϑεοῦ νόμος εἶναι. Τί δή; ἔφη. Ὅτι, 

21 ἔφη, αἰσϑάνομαί τινας παραβαίνοντας αὐτόν. Καὶ ἡ 
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ἢ ἄλλα πολλά, ἔφη. παφανομοῦσιν" ἀλλὰ δίκην γε 

τοῦ διδόασιν οἵ ' παραβαίνοντες τοὺς ὑπὸ τῶν ϑεῶν κει-- 
Ο μένους νόμους, ἣν οὐδενὶ τρόπῳ δυνατὸν ἀνθρώπῳ. 

διαφυγεῖν. ὥσπερ τοὺς ὑπ᾽ ἀνθρώπων κειμένους νό-- 
ϑοῦυς ἔνιοι παραβαίνοντες Ὁ τα ΕΟ ΟΥσι τὸ δίκην διδό- 
ναι, οἵ μὲν λανϑάνοντες, οὗ δὲ βιαξόμενοι. Καὶ ποίαν, 22. 
ἔφη; δίκην. ὦ Σώκρατες, οὐ δύνανται διαφεύγειν γο-- 

᾿ ψῆς τε παισὶ καὶ παῖδες γονεῦσι μιγνύμενοι; Τὴν με- 

“νι γίστην νὴ ΖΊζ, ἔφη. τίγαρ ἂν μεῖξον πάϑοιεν ἄνϑρω- 

ποι τεκνοποιούμενοι τοῦ κακῶς τεκνοποιεῖσϑθαι: Πῶς 25 

οὔν. ἔφη. κακῶς οὗτοι οὐ τς οὕς γε οὐδὲν 

κωλύει ἀγαϑοὺς αὐτοὺς ὄντας ἐξ ἀγαϑῶν παιδοποιεῖ-- 

σϑαι; Ὅτι νὴ 4, ἔφη. οὐ μόνον ἀγαϑοὺς δεὶ τοὺς 
σον κεν Ὡς ; , Φ τὶ» αϑ Ν ἌΚΟΣ 2 ’ 

ἐξ ἀλλήηήλῶν παιδοποιουμένους εἶναι. ἀλλὰ καὶ ἀκμα--. 
οξοντας τοῖς σώμασιν: ἡ δοκεῖ, σοι ὅμοια τὰ σπέρματα 
εἶναι τὰ τῶν ἀκμαξόντων τοῖς τῶν μήπω ἀκμαξόντων 

ἢ τῶν παρηκχμακότων: ᾿Αλλὰ μὰ Δ΄, ἔφη. οὐκ εὐκὸς 

ὅμοια εἶναι. Πότερα οὖν. ἔφη. βελτίω: Ζῆλον ὅτι. 

ἔφη. τὰ τῶν ἀκμαζόντων. Τὰ τῶν μὴ ἀκμαξόντων 

ἄρα οὐ σπουδαῖα; Οὐκ εἰκὸς μὰ 4, ἔφη. Οὐκοῦν 
“ τ 2 -Ὁ . 3 Χ 53 2, 2 ουτῶ γὲ οὐ δεῖ παιδοποιεῖσϑαι; Οὐ γαρ οὐν, ἔφη. Οὐκ--. 

Μ᾿ δ Ο Ἷ Ἷ (ν 9 τ ' 

οὖν οἵ γὲ οὑτῶ παιδοποιούμενοι ὡς οὐ δεῖ παιδοποι-- 
οὔνται: Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Τίνες οὖν ἄλλοι, ἔφη, κα-- 
κῶς ἂν παιδοποιοῖντο, εἶ γε μὴ οὗτοι; Ὁμογνωμονῶ 
σοι, ἔφη. καὶ τοῦτο. Τί δέ; : τοὺς δὺ ποιοῦντας ἀντευ- 94 
Ξογότεῖν οὐ πανταχοῦ νόμιμόν ἐστι; Νόμιμον μὲν, 
ἔφη᾽ παραβαίνεται δὲ καὶ τοῦτο. Οὐκοῦν καὶ οἵ τοῦτο 
παραβαίνοντες δί ἔκην διδόασι. φίλων μὲν ἀγαϑῶν ὁ ἔρη-- 
μοι γιγνόμενοι, τοὺς δὲ μισοῦντας ἑαυτοὺς ἀναγκαξό-- 
μενοι διώκειν" ἢ οὐχ οἱ μὲν εὖ ποιοῦντες τοὺς χρωμέ- 
νοῦς ἑαυτοῖς ἀγαϑοὶ φίλοι εἰσίν. οἵ δὲ μὴ ἀντευεργε- 
τοῦντες τοὺς τοιούτους διὰ μὲν τὴν ἀχαριστίαν μι-- 

Χοπορη, Μβιπου. “τ 

εἰχ σα δ. τὸ δος οὐκ τ ανλ ον ἔχιν ον στ τὰς χα οσ, 

Ἔν ᾿ σου πο ὑν Ὁ τῶ νυ 

ΚΣ ΥΎΡ 7 νυ  Ύ Ο. 

ΡΨ Ν 

ΡΟ ΡΥ ΎΘν ΟΡ Φ Ψ ΥΥΎΤΤΡΉΉΤΉΨΎ 
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τοιούτοις χρῆσϑαι Ἔα μάλιστα διώκτας “Νὴ τὸν 

4. ὦ Σώκρατες, ἔφη. ϑείοις ταῦτα πάντα ἔοικε᾽ τὸ 

ἜΣ τοὺς νόμους αὐτοὺς τοῖς παραβαίνουσι τὰς τιμω-- Σὰ 
ρίας ἔχειν βελτίονος ἢ κατ ̓ ἄνϑρωπον νομοϑέτου δον 

Φὅ χεῖ μοι εἶναι. Πότερον οὖν, ὦ Ἱππία, τοὺς ϑεοὺς ἡγεῖ 

τὰ δίκαια νομοϑετεῖν ἢ ἄλλα τῶν δικοί Οὐκ ἄλλα 

μὰ 4. ἔφη σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλος γέ τις τὰ δίκαια νο-- 
μοϑετήσειεν εἰ μὴ ϑεός. Καὶ τοῖς ϑεοῖς ἄρα, ὦ Ἱππία, 
τὸ αὐτὸ δίκαιόν τε καὶ νόμιμον εἶναι ἀρέσκει. 

Τοιαῦτα. λέγων τε καὶ πράττων ,“. ἘΠΕ 

τ ἐποίξι τοὺς πλησιάξοντας.} : 

ν.. [Ὡς ὃξ καὶ πρακτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόν-- δ 
τας ἑαυτῷ, νῦν αὖ τοῦτο λέξω. νομίζων γὰρ ἐγκρά- 
τειαν ὑπάρχειν ἀγαϑὸν εἶναι τῷ μέλλοντι καλόν τ 

πράξειν. πρῶτον; μὲν αὐτὸς φανερὸς ἦν τοῖς συνοῦσιν 
ἠσκηκὼς αὑτὸν μάλιστα πάντων ἀνθοώπων,. ἔπειτα 

διαλεγόμενος προετρέπετο πάντων μάλιστα τοὺς συν-- 
ῷ ὄντας πρὸς ἐγκράτειαν. ἀεὶ μὲν οὖν περὶ τῶν πρὸς 
ἀρετὴν χρησίμων αὐτός τε διετέλει μεμνημένος καὶ 
τοὺς συνόντας πάντας ὑπομιμνήσκων: οἶδα δέ ποτε 
αὐτὸν καὶ πρὸς Εὐθύδημον περὶ ἐγκρατείας τοιάδε, 
διαλεχϑέντα- Εἰπέ μοι, ἔφη. ὦ Εὐϑύδημε, ἄρα κα- 
λὸν καὶ μεγαλεῖον νομέξεις εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ πόλει 

8 χτῆμα ἐλευϑερίαν; ὡς οἷόν τέ γε μάλιστα, ἔφη. Ὅστις. 

οὖν ἄρχεται ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν καὶ διὰ 
ταύτας μὴ δύναται πράττειν τὰ βέλτιστα, νομίζεις 
τοῦτον ἐλεύϑερον εἶναι; Ἥκιστα, ἔφη. Ἴσως γὰρ ἐλευ- ἡ 
ϑέριον φαίνεταί ὅσοι τὸ πράττειν τὰ βέλτιστα, εἶτατὸ 
ἔχειν τοὺς κωλύσοντας τὰ τοιαῦτα ποιεῖν ἀνελεύϑερον 

ἀνομίζεις; Παντάπασί γ᾽, ἔφη. Παντάπασιν ἄρα σοι ὦ 
δοκοῦσιν οἱ ἀκρατεῖς ἀνελεύϑεροι εἶναι; Νὴ τὸν 42 



ἍΠΕ οὐρὰν. 15] 

: Πότερα δέ σοι δοκοῦσιν οἵ ἀκρατεῖς χῶω- 
Ἰύεσϑαν μόνον τὰ κάλλιστα πράττειν. . ἢ καὶ ἀναγ- 

κάζεσϑαι τὰ αἴσχιστα ποιεῖν; Οὐδὲν ἡ ἧττον ἐμοιγ᾽. ἔφη. 
δοχοῦσι ταῦτα ἀναγκάξεσϑαι ἢ ἐκεῖνα κωλύεσθαι. 

Ποίους δὲ τινας δεσπότας ἡγεῖ τοὺς τὰ μὲν ἄριστα κω-- 

λύοντας. τὰ δὲ κάκιστα ἀναγκάξοντας; Ὅς δυνατὸν 

᾿ ψομέξεις εἶναι; Ἐγὼ μέν, ἔφη. τὴν παρὰ τοῖς κακί- 
᾿ στοῖς δεσπόταις. Τὴν κακίστην ἄρα δουλείαν οἵ ἀκρα-- 

᾿ τεῖς δουλεύουσιν; Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Σοφίαν δὲ τὸ 

πῶν ἡ ἀκρασία εἰς τοὐναντίον αὐτοὺς ἐμβάλλειν: ἢ 
᾿ οὔ δοκεῖ σοι προσέχειν τὲ τοῖς ὠφελοῦσι καὶ καταμαν- 

ο΄ ϑάνειν αὐτὰ κωλύειν ἀφἕλκουσα ἐπὶ τὰ ἡδέα, καὶ πολ- 

᾿ς λᾶκις αἰσϑανομένους τῶν ἀγαϑῶν τε καὶ τῶν κακῶν 
 ἐχπλήξασα ποιεῖν τὸ χεῖρον. ἀντὶ τοῦ βελτίονος αἱρεῖ- 

ϑύδημε, τίνι ἂν φαῖμεν ἧττον ἢ τῷ ἀκρατεῖ προσή- 
κεν: αὐτὰ γὰρ δήπου τὰ ἐναντία σωφροσύνης καὶ 

ἀκρασίας ἔργα ἐστίν. Ὁμολογῶ καὶ τοῦτο, ἔφη. Τοῦ 
δ᾽ ἐπιμελεῖσϑαι ὧν προσήκει οἱ ει τι κωλυτικώτερον 

Ἢ εἶναι ἀκρασίας: Οὔκουν ἔγωγ᾽. ἔφη. Τοῦ δὲ ἀντὶ 

᾿ς τῶν ὠφελούντων τὰ βλάπτοντα προαιρεῖσθαι ποιοῦν-- 

᾿ς τος, καὶ τούτων μὲν ἐπιμελεῖσϑαι. ἐκείνων δὲ ἀμελεῖν 
᾿ς πείϑοντος, καὶ τοῖς σωφρονοῦσι τὰ ἐναντία ποιεῖν 
εν ἀναγκάξοντος. οἴξι τι ἀνθρώπῳ κάκιον εἶναι; Οὐδέν, 

ὙΝ ἀκρασίαν εἰκὸς τοῖς ἀνϑρώποις αἰτίαν εἶναι: Πάνυ μὲν 
οὖν. ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τῶν ἐναντίων τὸ αἴτιον εἰκὸς 
ἄριστον εἶναι; Εἰκὸς γάρ. ἔφη. Ἔοικεν ἄρ᾽ ̓  ἔφη. ὦ 
Εὐϑύδημε. ἄρισ ὑνϑρώ ἐ Εἰ με, ἄριστον ἀνθρώπῳ ἐγκράτεια εἶναι: Εἰ- 

9 Ἐ 

νὴ “, ἔφη, κακίστους. Ζουλείαν δὲ ποίαν κακίστην. 

Ὁ 

6 

μέγιστον ἀγαϑὸν οὐ δοκεῖ σοι ἀπείργουσα τῶν ἀνϑρώς-. 

᾿ σϑαι; Γίγνεται, τοῦτ᾽. ἔφη. “Σωφροσύνης δέ, ὦ Εὐ--Ἴ 

ἔφη. Οὐκοῦν τὴν ἐγκράτειαν τῶν ἐναντίων ἢ τὴν ὃ 

κότως γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. ᾿Εχεῖνο δέ, ὦ Εὐϑύ- 9 

Ἴπο- τὐόνα ἐδ τορι οἰ «ὐσοωοα 



ΝΙΝ 

ρει σεῖς ν18. 1Υ. ΟΑΡ. ὙΠῸ 

δημε : ἤδη πώποτε ἐνεϑυμήϑης; Ποῖον: ἔφη. ὍΝ 
καὶ ἐπὶ τὰ ἡδέα, ἐφ᾽ ἅπερ μόνα δοκεῖ ἡ ἀκρασία τοῦθ 
ἀνϑφώπους ἄγειν, αὐτὴ μὲν οὐ δύναται ἄγειν, ἣ δ᾽ 
ἐγκράτεια πάντων μάλιστα ἤἥδεσϑαι ποιεῖ, Πῶς: ἔφη. 
Ὥσπερ ἡ μὲν ἀκρασία οὐκ ἐῶσα καρτερεῖν οὔτε λιμὸν ἐδ 

οὔτε δίψαν οὔτε ἀφροδισίων ἐπιϑυμίαν οὔτε ἀγρυ-. 
πνίαν. δι’ ὧν μόνων ἔστιν ἡδέως μὲν φαγεῖν τὲ καὶ 
πιεῖν καὶ ἀφροδισιάσαι, ἡδέως δ᾽ ἀναπαύσασϑαί τε 
καὶ χοιμηϑήναι, ὙΠ ταν καὶ ἀνασχομένους 
ἕως ἂν ταῦτα ὡς ἔνι ἤδιστα γένηται, κωλύει τοῖς 
ἀναγκαιοτάτοις τε καὶ συνεχεστάτοις ἀξιολόγως ἤδε- 
σϑαι" ἡ δ᾽ ἐγκράτεια μόνη ποιοῦδα καρτερεῖν τὰ εἰρη- 
μένα μόνη καὶ ἤδεσϑαι ποιεῖ ἀξίως μνήμης ἐπὶ τοῖς εἰς 

10 ρημένοις. Παντάπασιν, ἔφη, ἀληϑῆ λέγεις. ᾿Δλλὰ 
“μὴν τοῦ μαϑεῖν τι καλὸν κἀγαϑὸν καὶ τοῦ ἐπιμελη- 

ϑῆναι τῶν τοιούτων τινὸς δι᾿ ὧν ἂν τις καὶ τὸ ἑαυτοῦ 
σῶμα καλῶς διοικήσειε καὶ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον καλῶς οἵ- 

κονομήσειξ καὶ φίλοις καὶ πόλει ὠφέλιμος γένοιτο 
καὶ ἐχϑροὺς κρατήσειεν, ἀφ᾽ ὧν οὐ μόνον ὠφέξλειαι, 
ἀλλὰ καὶ ἡδοναὶ μέγισται γίψνονται. οἵ μὲν ἐγκρατεῖθ 
ἀπολαύουσι πράττοντες. αὐτα, οἵ δ᾽ ἀκρατεῖς οὐδενὸς 
μετέχουσι. τῷ γὰρ ἂν ἧττον φήσαιμεν τῶν τοιούτων 
προσήκειν ἡ ᾧ ἥκιστα ἔξεστι ταῦτα πράττειν, κατεχο-- 
Εν ἐπὶ τῷ σπουδάξειν περὶ τὰς ἐγγυτάτω ἡδονάς; 

11 καὶ ὁ Εὐθύδημος, ΖΙοκεῖς μοι, ἔφη. ὦ “Σώκρατες, λές ΕΣ 

γειν ὡς ἀνδρὶ ἥττονι τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν 

πάμπαν οὐδεμιᾶς ἀρετῆς προσήκει. Τί γὰρ διαφέρει, 
ἔφη. ὦ Εὐθύδημε, ἄνϑρωπος ἀκρατὴς ϑηρίου τοῦ 

ἀμαϑεστάτου: ὅστις γὰρ τὰ μὲν χράτιστα μὴ ΘΆΘΤο 

τὰ ἥδιστα δ᾽ ἐκ παντὸς τρόπου ζητεῖ ποιεῖν. τί ἂν δια ἢ ψΨ 

φέροι τῶν ̓ ἀφρφονεστάτων βοσκημάτων; ἀλλὰ τοῖς ἐγ) ̓  
κρατέσι μόνοις ἔξεστι σκοπεῖν τὰ κράτιστα τῶν πρα ὦ 



. ἵν ασν ὙΠ Πς ἀ 

μὲν ἐγαϑὰ προαιφεῖσϑεω. τῶν δὲ κακῶν ἐπι οὰ καὶ 12 

οὕτως ἔφη ἀρίστους τε καὶ εὐδαιμονεστάτους ἄνδρας 
γίγνεσθαι καὶ διαλέγεσθαι δυνατωτάτους. ἔφη δὲ 
χαὶ τὸ διαλέγεσϑαι ὀνομασϑῆναι ἐκ τοῦ συνιόντας 
 χοινῇ βουλεύεσϑαι διαλέγοντας κατὰ γένη τὰ πρά- 
τ γμοτεῳ δεῖν οὖν πειρᾶσϑαι ὅτι μάλιστα πρὸς τοῦτο ἑαῦ-- 

τὸν ἕτοιμον παρασκευάξειν καὶ τούτου μάλιστα ἐπιμε-- 
ὯΝ λεῖσϑαι" ἐκ τούτου γὰρ 11: τ τὰ ἄνδρας ἀρίστους τὲ 
χαὺὶ ̓ ἡγεμονικωτάτους καὶ διαλεκτικωτάτους.} 

ι-. τς ως δὲ καὶ διαλεκτικωτέρους ἐποίει, τοὺς συνόν-- ΥἹΙ. 

ταῦ, πειράσομαι καὶ τοῦτο λέγειν. Σωκράτης γὰρ τοὺς 

μὲν εἰδότας τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων ἐνόμιξε καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἂν ἐξηγεῖσθαι δύνασϑαι" τοὺς δὲ μὴ εἰδότας 
οὐδὲν ἔφη ϑαυμαστὸν εἶναι αὐτούς τε σφάλλεσϑαι καὶ 
ἄλλους σφάλλειν' ὧν ἕνεκα σκοπῶν σὺν τοῖς συνοῦσι 

᾿ τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων οὐδέποτ᾽ ἔληγε. πάντα μὲν. 
οὖν ἡ διωρίξετο. πολὺ ἔργον ἂν εἴη ΤΠ ἐν ὅσοις 
᾿ δὲτὸν τρόπον τῆς ἐπισκέψεως δηλώσειν οἶμαι. τοσαῦτα 
λέξω. πρῶτον" δὲ περὶ εὐσεβείας ὧδέ πως ἐσκόπει. 5 

᾿ς Εἰπέμοι, ἐφή: ὦ Εὐϑύδημε, ποῖόν τι της εὐσέ- 
τῇ ̓βειαν εἶναι: ; καὶ ὃς, Κάλλιστον νὴ Ζί " ἔφη. Ἔχεις οὖν 

τ εἰπεῖν ὁποῖός τις ὁ. εὐσεβής ἐστιν; Ἐμοὶ μὲν δοκεῖς, 
ἔφη, ὁ τοὺς ϑεοὺς τιμῶν. Ἔξεστι δὲ ὃν ἄν τις βούλη- 

ται τρύπον τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν; Οὐκ ἀλλὰ νόμοι εἰσὶ 

Ἴ χαϑ' οὕς δεῖ τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν. Οὐκοῦν ὁ τοὺς νόμους 8. 

: τούτους εἰδὼς εἰδείη ἃ ἂν ὡς δεῖ τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν; : Οἵ- 

μαι ἔγωγ᾽ ̓  ἔφη. Ἶ4ς᾽ οὖν ὁ εἰδῶς ὡς δεῖ τοὺς ϑεοὺς 
τιμᾶν οὐκ ἄλλως οἴεται δεῖν τοῦτο ποιεῖν ἢ ὡς οἶδεν; ἐδ 

Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. ἄλλως δέ τις ϑεοὺς τιμᾷ ἢ ὡς οἵἷ- 

ται δεῖν; οὐν οἶμαι; ὁ ἔφη. Ὁ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς 4. ὲ 
88 τς νομίμως ἂν τοὺς ἡ τιμώην Πάνυ Ὶ 

ἐπ κι ας 

; 

᾿ 
Ἶ 

᾿ ' 



1Ξ3ὲ...5: 18. 1Υ. 0 Α. ΥΝ ἃ: 

μὲν οὖν. Οὐκοῦν ὅ γε νομέμως τιμῶν ὡς δεῖ τιμᾶ; 
Πῶς γὰρ οὔ; Ὁ δέ 78 ὡς δεῖ πὐπον εὐσεβής. ἔστι; Πάνυ 

: μὲν οὖν » ἔφη. Ὁ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς νόμιμα εἰδὼς. 
ὀρϑῶς ἂν ἡμῖν εὐσεβὴς ὡρισμένος εἴη; ᾿Εμοὶ γοῦν, . 
ἔφη. δοκεῖ. 

᾿ἀνϑρώποις δὲ ἄρα ἔξεστιν ἡ ὃν ἄν τις τρόπον βού- ὃς 
ληται χρῆσϑαι; 3 Οὐκ ἀλλὰ καὶ περὶ τούτους ὃ εἰδὼς ἅ δ 

ἐστι νόμιμα. καϑ'᾽ ἃ δεῖ πρὸς ἀλλήλους χρῆσϑαι, νό- 
μίμος ἂν εἴη. Οὐκοῦν οἵ κατὰ ταῦτα χρώμενοι ἀλλή-- 
λοις ὡς δεῖ χρῶνται; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἵγε ὡς δεῖ 
χρώμενοι καλῶς χρῶνται; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκ- 
οὖν οἵ γε τοῖς ἀνϑρώποις καλῶς χρώμενοι καλῶς 
πράττουσι τἀνϑρώπεια πραγματα; Εἰκός γ᾽, ἔφη. Οὐν»- 
οὖν οὗ το νόμοις πειϑόμενοι δίκαια οὗτοι ποιοῦσι: 

ὁ Πάνυ μὲν οὖν; ἔφη. Δίκαια δέ, ἔφη, οἶσϑα ὁποῖα 
καλεῖται; Ἃ οἵ νόμοι κελεύουσιν, ἔφη. Οἱ ἄρα ποι- 
οὔντες ἃ οἱ νόμοι κελεύουσι δίκαιά τε ποιοῦσι καὶ ἃ 
δεῖ; Πῶς γὰρ οὔ: Οὐκοῦν οἵ γε τὰ δίκαια ποιοῦντες 
δίκαιοί εἰσιν; Οἶμαι ἔγωγ᾽ Ξ ἐφη. Οἴει οὖν τινας πεί-- 
ϑεσϑαι τοῖς νόμοις μὴ εἰδότας ἃ οἵ νόμοι κελεύουσιν; 
Οὐκ ἔγωγ᾽. ἔφη. Εἰἴδότας δὲ ἃ δεῖ ποιεῖν οἴει τινὰς οἵ-- 
εσϑαι δεῖν μὴ ταῦτα ποιεῖν; Οὐκ οἶμαι. ἔφη. Οἶσϑα 
δέ τινας ἄλλα ποιοῦντας ἡ ἃ οἴονται δεῖν: Οὐχ ἐ ἐγωγ᾽ Ἴ 
ἔφη. Οἱ ἄρα τὰ περὶ ἀνθρώπους νόμιμα εἰδότες οὐ-- 
τοι τὰ δίκαια ποιοῦσι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν. 
οἵ γε τὰ δίκαια ποιοῦντες δίκαιοί εἰσι; Τίνες γὰρ ἄλ- 
λοι; ἔφη. Ὀρϑῶς ἄν ποτε ἄρα ὁριξζοίμεϑα ὁριζόμενοι 
δικαίους εἶναι τοὺς εἰδότας τὰ περὶ ἀνθρώπους νό- 

μιμα; Ἔμοιγε δοχεῖ. ἔφη. 
Σοφίαν δὲ τί ἂν φήσαιμεν εἶναι; εἰπέ μοι, πότερά 

σοι δοκοῦσιν οἵ σοφοὶ ἃ ἐπίστανται, ταῦτα σοφοὶ εἶναι, 
ἢ εἰσί τινες ἃ γ' ἡ ἐπίστανται σοφοί; Ὃ ἐπίστανται δῆ- 



πο ιν :: 

ἵ ᾿ γ ἔφη. πῶς γὰρ ἄν τις ἃ γε μὴ ἐπίσταιτο, ταῦτα 
Ὁ ὸς εἴη: Ἶ4ρ᾽ οὖν οἵ σοφοὶ ἐπιστήμῃ σοφοί εἶσι; Τίνι 

ο ἄν, ἔφη, ἄλλῳ τις εἴη σοφός . εἴγε μὴ ἐπιστήμῃ; 
τ 

"4λλο δέ τι σοφίαν οἴει εἶναι ἢ ᾧ σοφοί εἰσιν; Οὐκ 
ἔγωγε. ᾿ἘἘπιστήμη ἄρα σοφία ἐστίν; Ἔμοιγε. δοκεῖ. Ἅ4ς᾽ 

᾿ς οὖν δοκεῖ σον ἀνθρώπῳ δυνατὸν εἶναι τὰ ὄντα πάντα 

᾿ς ἐπίστασθαι; Οὐδὲ μὰ ΖΙ{ ἔμοιγε πολλοστὸν μέρος αὐ-- 
τῶν. Πάντα μὲν ἄρα σοφὸν οὐχ οἷόν τε ἄνϑρωπον εἶ-- 
 ψαι; Μὰ 21 οὐ δῆτα, ἔφη. Ὃ ἀρα ἐπίσταται ἕκαστος. 
᾿ τοῦτο καὶ σοφός ἐστιν; Ἔμοιγε δοκεῖ. 

.29᾽ οὖν, ὦ Εὐθύδημε, καὶ τἀγαϑὸν οὕτω ξητη-- 8 
᾿ χέον ἐστί; Πῶς; ἔφη. 4]οκεῖ σοι τὸ αὐτὸ πᾶσιν ὠφέ- 
ἣν ιμον εἶναι; Οὐκ ἔμοιγε. Τί δέ, τὸ ἄλλῳ ἀφέλιμον 

οὐ δοκεῖ σοι ἐνίοτε ἄλλῳ βλαβερὸν ἑἶναι; Καὶ μάλα, 
ἔφη. “Ἵλλο δ᾽ ἄν τι φαίης ἀγαϑὸν εἶναι ἡ τὸ ὠφέλιμον; 

" Οὐκ ἔγωγ᾽. ἔφη. Τὸ ἄρα ὠφέλιμον ἀγαϑόν ἐστιν ὅτῳ 
᾿ς ἂν ὠφέλιμον ῃ; 4οκεῖ μοι, ἔφη. 

Τὸ δὲ καλὸν ἔχοις ἄν πως ἄλλως εἰπεῖν ἢ ὀνο- 9 

᾿- “᾿ς καλὸν ἢ σῶμα ἢ σκεῦος ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ οἷ- 

᾿ σϑα πρὸς πάντα καλὸν ὄν; Μὰ 40 οὐκ ἔγωγ᾽ ̓ ἐφη. 

᾿ ̓4ρ᾽ οὖν πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιμον 1. πρὸς τοῦτο 

ἑκάστῳ καλῶς ἔχξι γο οθ τ Πάνυ μὲν οὖν » ἔφη.. - Κα- 
ἦὲ λὸν δὲ πρὸς ἄλλο τι ἐστὶν ἕκαστον ἢ πρὸς ὃ ἑκάστῳ 

ἢ καλῶς ἔχει χρῆσϑαι; Οὐδὲ πρὸς ἕν ἄλλο, ἔφη. Τὸ 
Ἶ χρή σιμον ἄρα καλόν ἐστι πρὸς ὃ ἂν ἡ χρήσιμον" ἜΔοιηῈ 

 δοχεῖ; ἔφη. 
᾿ἀνδρείαν δέ, ὦ Εὐθύδημε; ἄρα τῶν καλῶν νο--10 

μίξεις εἶναι; Κάλλιστον μὲν οὖν ἔγωγ ἔφη. Χρήσι- 

τ μὸν ἄρα οὐ πρὸς τὰ ἐλάχιστα νομίξειρ. τὴν ἀνδρείαν: 
ο Νὴ 4, ἔφη; πρὸς τὰ τ μὲν οὐν. “49᾽ οὔν δο-- 
᾿ς κεῖ σοι πρὸς τὰ δεινά τε καὶ ἐπικίνδυνα χρήσιμον εἶναι 
τὸ ἀγνοεῖν αὐτά; Ἥκιστά γ᾽, ἔφη. Οἱ ἄρα μὴ φοβού--: 

ΜΕΝ 

λοξὰ ες συ ϑὐλονονς ιν "τ .:"- τς 

τ 
(ἢ ᾿ 
χ 
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Οἵα ἄρα κακῶς χρώμενοι διημαρτήκασιν ; Εἰκός γ΄, ἔφή. 

ὩΣ Υ πκον- «ο- 

μ΄. 

136 ΜΒ. ΠΑΡ, 

μενον τὰ τοιαῦτα Ἢ τὸ μὴ εἰδέναι τί ἐστιν οὐκ τ 

δρεῖοί εἰσι; Μὰ “1ἰ᾿, ἔφη: πολλοὶ γὰρ ἂν οὕτω γξ τῶν 

τὲ μαινομένων καὶ τῶν δειλῶν ἀνδρεῖοι εἶεν. Τί δὲ οἵ 
καὶ τὰ μὴ δεινὰ δεδοικότες 5" Ἔτι 7 νὴ 4α, ἔφη, ἧττον. 

᾿4ρ᾽ οὖν τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς πρὸς τὰ δεινὰ καὶ ἐπικίν. 

δυνα ὄντας ἀνδρείους ἡγεῖ εἶναι. τοὺς δὲ καχοὺς δε - ὃ 

λούς; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿24γαϑοὺς δὲ πρὸς τὰτο- 
αὗτα νομίζεις ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς δυναμένους αὐτοῖς 

καλῶς χρῆσϑαι; Οὐκ ἀλλὰ τούτους. ἔφη. Κακοὺς δὲ᾽ 
ἄρα τοὺς οἵους τούτοις κακῶς χρῆσϑαι; Τίνας γὰρ͵ 
ἄλλους; ἔφη. ᾿4.᾽ οὐν ἕκαστοι χρώνται. ὡς οἴονται 

δεῖν; Πῶς γὰρ ἄλλως; ἔφη. Ἶ2ς᾽ οὖν οἱ μὴ δυνάμενοι 
καλῶς χθησϑοι ἴσασιν ὡς δεῖ χρῆσϑαι; Οὐ δήπου γὲ. 

ἔφη. Οἱ ἄρα εἰδότες ὡς δεῖ ἀρ οὕτοι καὶ δύ- 
νανται; Μόνοι γ᾽, ἔφη. Τί δὲ οἵ μὴ διημαρτηκότες, ἐν 
ἄρα κακῶς χρῶνται τοῖς τοιούτοις; Οὐκ οἶμαι ᾽ ἔφη. 

Οἱ μὲν ἀρα ἐπιστάμενοι τοῖς δεινοῖς τε καὶ ἐπικινδύνοις 
καλῶς χρῆσϑαι ἀνδρεῖοί εἰσιν. οἵ δὲ διαμαρτάνοντες 

τούτου δειλοί; Ἔμοιγε δοχοῦσιν, ἔφη. Ξ, 
Βασιλείαν δὲ καὶ τυραννίδα ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας 

ἡγεῖτο εἶναι. διαφέρειν δὲ ἀλλήλων ἐνόμιξε. τὴν μὲν 

γὰρ ἑκόντων τε τῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ νόμους τῶν 
πόλεων ἀρχὴν βασιλείαν ἡγεῖτο, τὴν δὲ ἀκόντων τε 
καὶ μὴ κατὰ νόμους. ἀλλ᾽ ὅπως ὁ ἄρχων βούλοιτο. τυ- 
ραννίδα. καὶ ὅπου μὲν ἐκ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων 
αἱ ἀρχαὶ καϑίστανται, ταύτην μὲν τὴν πολιτείαν ἄρι-- 
στοκρατίαν ἐνόμιξεν εἶναι, ὅπου δ᾽ ἐκ τιμημάτων, 
πλουτοχρατίαν. ὅπου δ᾽ ἐκ πάντων, δημοκρατίαν. Ὧὰ 

Εἰ δέτις αὐτῷ περίτου ἀντιλέγοι μηδὲν ἔχων σα- 
φὲς λέγειν, ἀλλ᾽ ἄνευ ἀποδείξεως ἤτοι σοφώτερον 
φάσκων εἶναι ὃν αὐτὸς λέγοι ἢ πολιτικώτερον ἢ ἀν- 

.----- ὁ ὁ, 
- -τ-τ-- - 



Ω » πολίτην εἶναι ὃν σὺ ἐπαινεῖς ἢ ὃν ἐγώ; Φημὶ γὰρ 
Ε οὖν. Τί οὖν οὐκ ἐκεῖνο πρῶτον. ἐπεσκεψάμεϑα, τί 

ἔστιν ἔργον ἀγαϑοῦ πολίτου: Ποιῶμεν τοῦτο. Οὐκοῦν 

ἕν μὲν χρημάτων διοικήσει κρατοίη ἂν ὁ χρήμασιν εὖ-- 
 πορωτέραν τὴν πόλιν ποιῶν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Ἐν 

δέ γ)ὲ πολέμῳ ὁ καϑυπερτέραν. τῶν ἀὐτε οι ς Πῶς 
Ἐπὶ γὰρ οὔ; Ἐν δὲ πρεσβείᾳ ἀρ᾽ ὃς ἂν φίλους ἀντὶ πολε-- 
᾿ς μίων παρασκευάξῃ: Εἰκὸς 1: Οὐκοῦν καὶ ἐν δημη- 

γορέᾳ ὁ στάσεις τε παύων καὶ ὁμόνοιαν ἐμποιῶν: Ἔμοι- 
.γὲ δοκεῖ. οὕτω δὲ τῶν λόγων ἐπαναγομένων καὶ τοῖς : 
ΕΠ τ ρῦον αὐτοῖς φανερὸν ἐγίγνετο τἀληϑές. ὅποτε 1ἢ 

᾿ δὲ αὐτός τιτῷ λόγῳ διξξίοι, διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογου- 
μένων. ἐπορεύετο, νομίζων ταύτην ἀσφάλειαν εἶναι, 
εν τοιγαροῦν πολὺ μάλιστα ὧν ἐγὼ οἶδα, ὅτε 
᾿ έγοι, τοὺς ἀκούοντας ὁμολογοῦντας παρεῖχε. ἔφη ὃ 
καὶ Ὅμηρον τῷ Ὀδυσσεῖ ἀναϑεῖναι τὸ ἀσφαλῆ δήτορα 

: ἕ εἶναι. ὡς ἱχανὸν αὐτὸν ὄντα διὰ τῶν δοκούντων τοῖς 
᾿ς ἀνϑρώποις ἄγειν τοὺς λόγους. 
ο΄] Ὅτι μὲν οὖν ἁπλῶς τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαί- 1] 
Ἄ Ψετο Σωκράτης πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ δοκεῖ μοι 
Ε΄. δῆλον. ἐκ τῶν εἰρημένων εἶναι" ὅτι δὲ χαὶ αὐτάρκεις 

ἐν ταῖς προσηκούσαις πράξεσιν αὐτοὺς εἶναι ἐπεμέ- 
λετο, νῦν τοῦτο λέξω. πάντων μὲν γὰρ ὧν ἐγὼ οἶδα 

5 τ νὲ 2) 3 - 3 ’ ΄, 3 Ξ - 

᾿ μαλιστὰ ἔμελεν αὐτῷ εἰδέναι ὁτου τις ἐπιστήμων εἴη 

ὌΦΙΣ 

"ἢ 

: τῳ εἰδέναι, ὅ,τι μὲν αὐτὸς εἰδείη. πάντων προϑυ- 
᾿μότατα ἐδίδασκεν" ὅτου δὲ αὐτὸς ἀπειρότερος δἴη, 
πρὸς τοὺς ἐπισταμένους ἦγεν αὐτούς. ἐδίδασκε δὲ καὶ 3 

. Ἂ ἔχρι ὅτου δέοι ἔμπειρον εἶναι ἑκάστου πράγματος τὸν 
ἅ Πρ ὡς πεπαιδευμένον. αὐτίκα ῬΕΩμ ΤΟΙ τα μέχρι μὲν 



1:8. ργρῆνν ΟΡ ΟΥΙΝ 
. ἄν 

ἜΣ 

τούτου ἔφη δεῖν μανϑάνειν, ἕως ἱκανός τις γένοιτο, εἴ 
ποτε δεήσειε; γὴν μέτρῳ ὀρϑῶς ἢ παραλαβεῖν ἢ πα- 
ραδοῦναι ἢ διανεῖμαι ἡ ἔργον ἀποδείξασθαι. οὕτω δὲ 
τοῦτο ῥάδιον εἶναι μαϑεῖν ὥστε τὸν προσέχοντα τὸν 
νοῦν τῇ μετρήσει ἅμα τήν τε γῆν ὁπόση ἐστὶν εἰδέναι Ὁ 

᾿ 8 καὶ ὡς μετρεῖται ἐπιστάμενον ἀπιέναι. τὸ δὲ μέχριτῶν ὦ 
ὲ δυσσυνέτων διαγραμμάτων γεωμετρίαν μανϑάνειν 

ἀπεδοκίμαξεν. ὅ ὅ,τι μὲν γὰρ ὠφελοίη ταῦτα οὐκ ἔφι,͵ 

ὁρᾶν᾽ καίτοι οὐκ ἄπειρός γε αὐτῶν ἣν. ἔφη δὲ ταῦτα 
ἱκανὰ εἶναι ἀνθρώπου βίον κατατρίβειν καὶ ἄλλων 
πολλῶν τε καὶ ὠφελίμων μαϑημάτων ἀποκωλύειν. 

4 ἐκέλευε δὲ καὶ ἀστρολογίας ἐμπεί ρους ἡμῶν" καὶ 

ταύτης μέντοι μέχρι τοῦ νυκτός τε ὥραν καὶ μη- 
νὸς καὶ ἐνιαυτοῦ δύνασϑαι γιγνώσκειν ἕνεκα πο- 
ρείας τὲ καὶ πλοῦ καὶ φυλακῆς. καὶ ὅσα ἄλλα ἢ νυκτὸς 
ἢ μηνὸς ἢ ἐνιαυτοῦ πράττεται. πρὸς ταῦτ᾽ ἔχειν τεχ-- 
μηρίοις χρῆσϑαι, τὰς ὥρας τῶν εἰρημένων διαγιγνώ- 
σκοντας. καὶ ταῦτα δὲ ῥάδια εἶναι μαϑεῖν παρά τε 
νυχτοϑηρῶν καὶ κυβερνητῶν καὶ ἄλλων πολλῶν οἷς 

5 ἐπιμελὲς ταῦτα εἰδέναι. τὸ δὲ μέχρι τούτου ἀστρονο- 
μίαν μανθάνειν, μέχρι τοῦ καὶ τὰ μὴ ἐν τῇ αὐτῇ περι- 
φορᾷ ὄντα καὶ τοὺς πλάνητάς τε καὶ ἀσταϑμήτους 
ἀστέρας γνῶναι, καὶ τὰς ἀποστάσεις αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
γῆς καὶ τὰς περιόδους καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ξητοῦντας 

κατατρίβεσϑαι. ἰσχυρῶς ἀπέτρεπεν. ὠφέλειαν μὲν 

γὰρ οὐδεμίαν οὐδ᾽ ἕν τούτοις ἔφη ὁρᾶν" καίτοι οὐδὲ 
τούτων γε ἀνήκοος ἦν ἔφη δὲ καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι 
κατατρίβειν ἀνθρώπου βίον καὶ πολλῶν καὶ ὠφελέ- 

θμωῶν ἀποκωλύειν. ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων. ἡ ἕκαστα 
ὁ ϑεὸς μηχανᾶται. φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν" 
οὔτε γὰρ εὑρετὰ ἀνϑρώποις αὐτὰ ἐνόμιξεν εἶναι οὔτε, 
χαρίζεσϑαι ϑεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ξητοῦντα ἃ ἐκεῖνοι σα- 
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παφαφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ 
᾿Ἡναξαγύρας παρεφρόνησεν ὁ μέγιστον φρονήσας ἐπὶ ᾿ 
τῷ τὰς τῶν ϑεῶν μηχανὰς ἐξηγϑτσῦαι: ἐκεῖνος, γὰρ 

λέγων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τε καὶ ἥλιον ἠγνόει ὅτι τὸ 
μὲν πῦρ οἱ ἄνϑρωποι ῥᾳδίως καϑορῶσιν, εἰς δὲ τὸν 
ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν, καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου 

᾿ καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔχουσιν, ὑπο 

"δὲ τοῦ πυρὸς οὔ: ἡγνόει δὲ καὶ ὅτι τῶν ἐκ τῆς γῆς φυ- 
ομένων ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν δύναται καλῶς 
αὔξεσθαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς ϑερμαινόμενα πάντα 
ἀπόλλυται" φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λέϑον διάπυρον εἶναι 

- ᾿] 3 

καὶ τοῦτο ἠγνόει ὅτι λέϑος μὲν ἐν πυρὶ ὧν οὔτε λάμπει 
: ἾΨΆΣ κ ’ 3 ’ ς δὴ Χ Ἢ ΄, 

οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, δὲ ἡλιος τὸν πάντα χρόνον. 
τ , 

᾿ς πάντων λαμπρότατος ὧν διαμένει. ἐκέλευε δὲ καὶ λο-- 
᾿γισμοὺς μανϑάνειν καὶ τούτων δὲ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις 
ἐκέλευε φυλάττεσϑαι τὴν μάταιον πραγματείαν, μέχρι 
δὲ τοῦ ὠφελίμου πάντα καὶ αὐτὸς συνεσκχόπει καὶ 
συνδιεξήει τοῖς συνοῦσι. προύτρεπε δὲ σφόδρα καὶ ὃ 
ὑγιείας ἐπιμέλεσϑαι τοὺς συνόντας παρά τὲ τῶν εἰδό- 

τῶν μανϑάνοντας ὁπόσα ἐνδέχοιτο καὶ ἑαυτῷ ἕκαστον 
προσέχοντα διὰ παντὸς τοῦ βίου τί βρῶμα 1 ἢ τί πῶμα 
ἢ ποῖος. πόνος συμφέροι αὐτῷ, καὶ πῶς τούτοις χρώ- 

ϑξνος ὑγιεινότατ᾽ ἂν διάγοι. τοῦ γὰρ οὕτω προσέ- 
χοντος ἑαυτῷ ἔργον ἔφη εἶναι εὑρεῖν ἰατρὸν τὰ πρὸς 

ὑγίειαν συμφέροντα αὐτῷ “μᾶλλον διαγιγνώσκοντα. 

[Εἰ δέ τις μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἀνϑρωπίνην σ ἘΠ 10 
π΄ .ὼ βούλοιτο, συνεβούλευε μαντικῆς ἐπιμε- 
ν᾿ - ΄ 2 ᾿ “Ξε 3... 

᾿λεῖσϑαι. τὸν γὰρ εἰδότα δι᾿ ὧν οἵ ϑεοὶ τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις περὶ τῶν πραγμάτων σημαίνουσιν οὐδέποτ᾽ ἔρη- 

ο μὸν ἔφη γίγνεσϑαι συμβουλῆς ϑεῶν. 

Εἰ δέ τις, ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον Υ1. 

ἐδ 
Γ' 

“ 

ροτες χορ δα 

Ἢ 
ΟΝ 

᾿ 
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ἘΠ ὙΓΡ' ΤΥ, ΟΑΡ. ὙΠ. 

τῶν ΩΣ τ εν κατεγνώσϑη τ λόταις δες ἀν: Ὁ Ὑ 

ἐλέγχεσϑαι περὺ τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοη- Ὁ : 
'΄σατῶ πρῶτον μὲν ὅτι οὕτως ἤδη τότε πόρρω τῆς ἡ 
κίας ἦν ὥστ᾽ εἰ καὶ μὴ τότε, οὐκ ἂν πολλῷ ὕστερον ἌΝ 
ἘΔ μποο τὸν βίον. εἶτα ὅτι τὸ μὲν αγθ ει τοῦ 

βίου καὶ ἐν ᾧ πάντες τὴν διάνοιαν μειοῦνται ἀπέλιπεν 
ἀντὶ δὲ τούτου τῆς ψυχῆς τὴν ῥώμην ἐπιδειξάμενος 
εὔκλειαν προσεχτήσατο, τήν τε δίκην πάντων ἀνϑυώ- 
πῶν ἀληϑέστατα καὶ ἐλευϑεριώτατα καὶ δικαιότατα, 
εἰπὼν καὶ τὴν κατάγνωσιν τοῦ ϑανάτου πραότατα 

2 χαὶ ἀνδρωδέστατα ἐνεγκών. ὁμολογεῖται γὰρ οὐδένᾳ 
πῶ τῶν μνημονευομένων ἀνθρώπων κάλλιον ϑάνατοι 
ἐνεγκεῖν. ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρί-- 
σιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι διὰ τὸ 4ήλια μὲν ἐκείνου 
τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα ἐᾶν δημοσίᾳ 
ἀποϑνήσκειν ἕως ἂν ἡ ϑεωρία ἐκ Ζ4ήλου ἐπανέλθῃ, 
καὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἅπασι τοῖς συνήϑεσι φανερὸς. 
ἐγένετο οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσϑεν 
χρόνον καίτοι τὸν ἔμπροσϑέν γε πάντων ἀνϑρώπων. 
μάλιστα ἐϑαυμάξετο ἐπὶ τῷ εὐθύμως τε καὶ εὐκόλως 

8 ξῆν. καὶ πῶς ἄν τις κάλλιον ἡ οὕτως ἀποϑάνοι; ἢ ἔ 
ποῖος ἂν εἴη ϑάνατος καλλίων ἢ ὃν κάλλιστά τις ἀπο-- 
ϑάνοι: ποῖος δ᾽ ἂν γένοιτο ϑάνατος εὐδαιμονέστερος 
τοῦ καλλίστου; ἢ ποῖος ϑεοφιλέστερος τοῦ εὐδαιμονε- 

ἀστάτου; Ζ4έξω δὲ καὶ ἃ Ἑρμογένους τοῦ Ἱππονίκου 
ἤκουσα περὶ αὐτοῦ. ἔφη γὰρ ἤδη Μελήτου γεγραμ-- 
μένου αὐτὸν τὴν γραφὴν αὐτὸς ἀκούων αὐτοῦ πάντα 
μᾶλλον ἡ περὶ τῆς δίκης διαλεγομένου λέγειν αὐτῷ ὡς 
χρὴ σκοπεῖν ὅ.τι ἀπολογήσεται. τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶ- 
τον εἰπεῖν, Οὐ γὰρ δοκῶ σοι τοῦτο μελετῶν διαβεβιω-- 
κέναι; ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἤρετο, ὅπως, εἰπεῖν αὐτὸν ὅτε 



: Ἴ 

τε δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, πράττων δὲ τὰ δίκαια καὶ τῶν 
ἀδίκων ἀπεχόμενος; ἥνπερ νομίζοι καλλίστην μελέτην 

ε ἀπολογίας εἶναι. αὐτὸς δὲ πάλιν εἰπεῖν, Οὐχ ὁρᾷς, 
ὦ Σώκρατες. ὅτι οἱ ̓ άϑήνησι δικασταὶ πολλοὺς μὲν 

ἤδη μηδὲν ἀδικοῦντας λόγῳ παραχϑέντες ἀπέκτειναν, 
πολλοὺς δὲ ἀδικοῦντας ἀπέλυσαν; ᾿4λλὰ νὴ τὸν Ζ]έα, 
φάναι αὐτόν, ὦ Ἑρμόγενες . ἤδη μου ἐπιχειροῦντος 
φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπολογίας ἠναν-- 
᾿ πιώϑη τὸ δαιμόνιον. καὶ αὐτὸς πο Θαυμαστὰ λέ-θ 

γεις. τὸν δέ »Θαυμάζξεις,᾿ φάναι; εἰ τῷ ϑεῷ δοκεῖ βέλ- 

τιον εἶναι ἐμὲ τελευτᾶν τὸν τ ἤδη; οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅτι 

μέχρι μὲν τοῦδε τοῦ χρόνου ἐγὼ οὐδενὶ ἀνθρώπων 
ὑφείμην ἂν οὔτε βέλτιον οὔϑ᾽ ἥδιον ἐ ἐμοῦ βεβιωκέναι; 

ἄριστα μὲν γὰρ οἶμαι ξῆν τοὺς ἄριστα ἐπιμελομένους 
τοῦ ὡς βελτίστους γίγνεσϑαι, ἤδιστα δὲ τοὺς μάλιστα 
αἰσϑανομένους ὅτι βελτίους γίγνονται. ἃ ἐγὼ μέχρι 
τοῦδε τοῦ χρόνου ἠσϑανόμην ἐμαυτῷ συμβαίνοντα, 
“καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἐντυγχάνων καὶ πρὸς τοὺς 
ἄλλους παραϑεωρῶν ἐμαυτὸν οὕτω διατετέλεκα περὶ 
ἐμαυτοῦ γιγνώσκων" καὶ οὐ μόνον ἐγώ, ἀλλὰ καὶ οἵ 
ἐμοὶ φίλοι οὕτως 1 π τ ἐμοῦ διατελοῦσιν, οὐ 

᾿ διὰ τὸ φιλεῖν ἐμέ, καὶ γὰρ οἵ τοὺς ἄλλους φιλοῦντες 

οὕτως ἂν εἶχον πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους, ἀλλὰ διό- 
ο΄ περ καὶ αὐτοὶ ἂν οἴονται ἐμοὶ συνόντες βέλτιστοι γί- 
Ε.-. γνεσϑαι. εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον 8 

; ἔσται τὰ τοῦ γήφως ἐπιτελεῖσϑαι, καὶ ὁρῶν τε καὶ ἀκού-- 

δὲν ἧττον, καὶ διανοεῖσθαι χεῖρον. καὶ τος 
ρον καὶ ἀποβαίνειν᾽ ἐπιλησμονέστερον, καὶ ὧν πρότε- 

“ρον βελτίων ἦν. τούτων χείρω γίγνεσϑαι. ἀλλὰ μὴν 

ταῦτά γε μὴ αἰσϑανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, 
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9 στερον ξῆν; ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἐδέηι. ἀποϑανοῦμαι; τοῖς 
μὲν ἀδίκως ἐμὲ ἀποκτείνασιν αἰσχρὸν ὁ ἂν εἴη τοῦτο" εἰ 
γὰρ τὸ ἀδικεῖν. αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐκ αἰσχρὸν καὶ τὸν δ: 

: ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν; ἐμοὶ δὲ τί αἰσχρὸν τὸ ἑτέρους μὴ 
δύνασϑαι περὶ ἐμοῦ τὰ δίκαια μήτε γνῶναι μήτε ποι- 

ἐς 10 σαι; ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ τὴν δόξαν τῶν προγεγονότων. 
“ τος ἀνϑρώπων ἐν τοῖς ἐπιγιγνομένοις οὐχ ὁμοίαν καταλει-- 

πομένην. τῶν τὲ ἀδικησάντων καὶ τῶν ἀδικηϑέντων. 

οἶδα δὲ ὅτι καὶ ἐγὼ ἐπιμελείας τεύξομαι ὑπ᾽ ἀνϑρώ- 
πων. καὶ ἐὰν νῦν ἀποϑάνω, οὐχ ὁμοίως τοῖς ἐμὲ ἀπο- 
κτείνασιν" οἶδα γὰρ ἀεὶ μαρτυρήσεσϑαί μοι ὅτι ἐγὼ 
ἠδίκησα μὲν οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων οὐδὲ χείρω. 
ἐποίησα. βελτίους δὲ ποιεῖν ἐπειρώμην ἀεὶ τοὺς ἐμοὶ 
συνόντας. τοιαῦτα μὲν πρὸς Ἑρμογένην τὲ διελέχϑη 

11 χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους. τῶν δὲ Σωκράτην γιγνωσκόν-. 

τῶν οἷος ἦν οἱ ἀρετῆς ἐφιέμενοι πάντες ἔτι καὶ νῦν 
διατελοῦσι πάντων μάλιστα ποθοῦντες ἐκεῖνον, ὡς 
ὠφελιμώτατον ὄντα πρὸς ἀρετῆς ἐπιμέλειαν. ἐμοὶ μὲν 
δὴ τοιοῦτος ὧν οἷον ἐγὼ διήγημαι. εὐσεβὴς μὲν οὕτως 
ὥστε μηδὲν ἄνευ τῆς τῶν ϑεῶν γνώμης ποιεῖν. δέκαιος 
δὲ ὥστε βλάπτειν μὲν μηδὲ μικρὸν μηδένα, ὠφελεῖν 
δὲ τὰ μέγιστα τοὺς χρωμένους αὐτῷ, ἐγκρατὴς δὲ ὥστε 
μηδέποτε προαιρεῖσθαι τὸ ἥδιον ἀντὶ τοῦ βελτίονος, 
φρόνιμος δὲ ὥστε μὴ διαμαρτάνειν κρίνων τὰ βελτίω 
καὶ τὰ χείρω, μηδὲ ἄλλου προσδεῖσϑαι. ἀλλ᾽ αὐτάρ-- 
κης εἶναι πρὸς τὴν τούτων γνῶσιν, ἱκανὸς δὲ καὶ λόγῳ 
εἰπεῖν τε καὶ διορίσασϑαι τὰ τοιαῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ 
ἄλλους δοκιμάσαι τε καὶ ἁμαρτάνοντας ἐλέγξαι καὶ 
προτρέψασϑαι ἐπ᾽ ἀρετὴν καὶ καλοκαγαϑίαν, ἐδόκει 
τοιοῦτος εἶναι οἷος ἂν εἴη ἄριστός τε ἀνὴρ καὶ εὐδαι-- 
μονέστατος. εἰ δέ τῷ μὴ ἀρέσκει ταῦτα, παραβάλλων 

τὸ ἄλλων ἦϑος πρὸς ταῦτα οὕτω κρινέτω. 
κὰν τον,..,. νι. 

δ Ἢ 

τὰς νας 



᾿ ̓Αρφαμιθπιβ, τηθαϊοιιβ ΠΙ, 18, 2. 
᾿Ἀδργυρίαβῖ, 4,17. 
ἈΘΒΟΘΌΪΔΡΙΪ ἴῃ ἰθηρ]ο ὈΪθΘθαίαΥ 

β608 ο8118 1Π|,18, 8. 

ΑἸΟ Ια ἀ68, ϑοογαί!θ αἰδοῖ ριιβ, 
ἴῃ ἀδιποογδίϊα ται α νἱο πίον ἔθοὶΐ 
1,2, 12.. ἐὰν ϑοοτγαίθ Ἰη 8 ῬΊ5[ΤῸ Ἐ5115 
6! ἴδ. 16. φαϊθτιβ οδιλ518 σοτγιιρίαϑ, 
24, 20. αἰδρείαι οατα ῬοΥΊο16 {πίονα 
800 40. 564. : 
ΑΙ οἰ 15. ΠἸπιπη οβου!αίαν ΟΥΐο- 

ΡΌΪΟΒῚ, ὃ, 8. 10. 
᾿ ΑἸπιρηἰδναὶ ὯΔ ἰθ0]0 γψεὶ Ἰχδὸ 
ααυὰ ἔοι ἰαγαθϑηΐαν δοουοί! ΠΠ, 
.18,8. ἸΝ 

ἀπδχδρυταβ οαδιραίαν ἃ ϑοογαίθ, 
ΠΝ ΒΟ] Τὴ Βίδί οί 6556 ᾿ση ΘΙ Υ͂, 
6. 

ς΄ Απήΐρποη βορ ἰδία τοβαϊαίαν ἃ 
Βοοαίθῖ,6,1. 

ΤΠ ἈΠΕ βι θη 85. οαπι Βοογαῖδ αἰβρυ- 
ἰαΐ 46 ἀτηϊοοστιτῃ ργοίΐο Π, 5,1. πὰπ- 

υὔμῆαι τοΙ πα αΐν Βοογαίθπὶ ΠῚ, 11, “1 

ἣ. 

Δ 14., συδαϊία8,, Τα 5.118 1Π, 0, 20. 
ΑὐἹδίδυομβ ΑἸΠμθηΐθηβῖα.͵.͵. αἷὰ8 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΝΙΝΙΝ. 

ἱπορίδιη 5.016 ναὶ ΘΟ Β,]1 πὶ ϑοονᾶ- 
511,7. 

Αὐἰβιϊρρυβ αἰδραίαί οαπὶ Θοογαίδ 
ἀ6 νοϊαρίαίε 11,1. 48 θ0πο 6ἱ Ῥ:- 
οὐῸ ΠῚ, 8. 

Αὐήβίοδθιημβ : ὠλνι Ραγ- 
να, οοηίθηηίον αν] Δί] 015 οἱ το- 
ΠΙρΊοπίβ ἃ ϑοογαίθ τοαποίςν δά ἀ605 
ΘΟΙΘΠΔΟΒΊΙ, 4 

Αϑρδβία ΠῚ 0, 86. 

ΑἸΠΘμΐΘη565 ἰδ ἀδηΐα: οἱ γερτα- 
Ἰδπασιίαν {Π|, Ὁ. νοῦ! ἃ Βοροὶϊξ 4. 
παμααδπὶ 566165 τησίαχηί 12. τηϊ- 
ΠῸΒ ΘΟ 5665 15. 0 Ῥϑυρθηϊ 
τηδρβίγαι 0.5 οἰο. 10, 

Αὐΐοα, οἰποία οἱ αἰνίβα ΤῊΟ ἢ |5118 
1Π,ὅ, 95. 

Ἐβοθοιίατηι ναβίδηι ΑἸΠ θη θη585 
ΠΙ|,8, 4. 

Βορθοίὶ ὀουηρϑεϑηΐαν οατη Αἰπ6- 
ηΐΘηβι 5 ΠΙ|, 8, 2. 884. Πυηὶ ἰη50- 
Ἰθηίϊοτο5 δᾶν. ΑἸ] θη 565 4. 

(γι Πδρὶπἰθηθεθ ἱπηρουίαση 1.» - 
ὕγαο ἰθπθηΐ 1,1, 10. : 

(δρ65, Τπορδπιβ ΠΠ|, 11, 17. 
ΒΟΟΥΑΙ5. δυο ἰαπάθ αἱρηιβ 1], 
2, 48. 

θοῦορδ αἰϊπἀϊοανι Ι᾿οὰ 460- 
ταπμῃ ΠΙ, ὅ, 10. 

Οδύδῆλο ἸΟΟΙΡ]65 ται] 05. δ᾽ θα 
Βθύνοβ Π,7, 8. 

ΟΠ δογθοόναίθβ, ἔγαίου ταϊποῦ ΟΠ δ 6- 
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ΓΘΡΠΟΙ 51, 3,1. 15. δοονδίῖδ αΪ- 
5ΟΙΡ τ] 5 ῬΥΟθΑ011151, 2, 48. 

Ομ ούθρποι,, ἔναίου ΟΠ υ 15 
Π, ὅ, 1. 15. ϑοονδίί5 ἀἰβοίραϊιβ 
Ποποδίτιϑ Ι,2, 48. 

Οδνΐοιθ5. οὔτι Οὐἰ18 Γαΐ 166 1518- 
ἴον ἰθιήροτο ΧΧΧ ἰγγϑηπουμηιῖ, 2, 
31. 564. - 

. ΟἸ δι πη 465 ΟἸδιιο 15 ἢ] 15 ΠΙ, 6, 
1.1Π,1,.1.. δὰ τριηρ. ὀρ οββεπάδηι 
το ἃ ϑοογδία 1}. 

Οἴγοθ τηπίδί {ΠΠ| 515 5ΟΟΪΟ5 ἴῃ 51165 
ΟΣ. 

(ὐπὸ, ΑἸΠ ΘΠ Θη515 ϑίϑίμδυ! 8, 

ααοοιτη ἀἰββϑουῖν ϑοογαίθθ 46 δυίθ 
βἰδίπατῖα 1Π,.10, 6. 

ΟΟΙγίθη515. Ν. θθηηθᾶϑ. 
ΟΥ̓ 185. 1π ὉΠ ΤΠ τηα]α οὐτι- 

ἀδΙἰλον ἔθοι! 1, 2, 12. οὐὐ ϑοογδίθ 
ΠῚΔΡΊΒΙΓΟ τι8115, 16. ἴῃ ΤἬ 6558118ἃ ἀ6- 
ριδναίιβ, 24. δπιδίου πα γαθιηΐ, 
29. Ἰορϑηι {π|1{, η6 815 ἀἰββθύθπαϊὶ 
ἀοοογοίαν, 91. 

ΟΥἰίο, ρϑίθν. Οὐοθα! 1, 3, 8. 
ΘΟοΥδ 15. αἸΒοῖρι π|8 ΡΥ ΟΌΔ011151, 2, 
48. ταίτι5 το ἀαἸίαν ἃ ΒΥ ΘΟΡ ἢ ϑη δ γὴ 
ἰηἰανῖα Π|,9, 1. 

Οὐ ΤΟ α]π5., Οὐ 0115 Π]Ππι5, οϑοιι- 
ἰαίαν ΑἸοϊ Ια άθηη Ῥυϊοσαμαι, 8, ὃ. 
οαπ 60 ἀἰββουῖϊί ϑοογαίθϑ 46 διηϊοῖβ 
ἀο! 1 θη 15 οὐ ΘΟ Π8η 415 Π, 6. 

Ογτθθιβ ΑἸΠ6η. ρῥἰβίου ἢ, 7, 6. 
Εϑαθάλ]15, ΟΡ ἃυι15 ρου ἴδηι ο8- 

Ρία5 ἃ Μίποβ ϑϑύγιιϑβ [δοίιθ, ἴη 46 
ΟΠ ἢΠ1ο δαξιρογα οοπδίι5. ἢ] [πὶ 
ΔΙΏΪ510, οἱ δα θδυθᾶῦοβ ἀοἰδίμβ 560- 

γῖν! Γν,2, 82. 
Π 64 ΤΥ, 8, 2. 
θεϊίπηι, δα ᾳποά νἱοί! σαπί ΑἰΠ6- 

πίθη565 ΠΙ, ὅ, 4. 

ΠοΙρΡἢ5. ἴῃ θη]. ΑΡΟΙΠ 5. ἔπ 
ἰπβουρίϊο : ΝοΟ566 ἐδ ἱρϑιώι ν, 2, 24, 

ὈοΙρμΐοιιβ ἀθα5. φαϊὰ τοϑρομάοσιί 
46 τηοᾶο οοἸθηαϊὶ ἅθο5 ΙΝ, 8, 16. 

θ 6] 5 ἰπϑύα ατιὸ ὉΠ ΟΥτ5 τ {{{π|Ὸ 

ἃ ατϑϑοὶβ ΠῚ, ὅ, 12. Ὁ ΑΔιθἰθμϑὶ ; 
θ115 ΠᾶΥ 15 Βδοτα ἸΥ, 8: εἶ 

Πειηθᾶ5 ΟΠ γιδπσίσ, ΕἾ 6.}1α- "ΝΣ 
τηγάσιῃ ΠΙ, 7, 6. ; πὴ 

Ῥιοάοτιιϑ., ὅϑοογαί!β ἐαυα!!ανῖο,Ὁς 
ΘΟΠΊΡΘΙΠ αν Δα ΒΕ πο δοϊθη πηι ΠΟΝ Ὧν: 
Π]ΟΡΘΏΪ 1, 10,}. ἀπ’ 

Τ᾽οηγεοαοι 153. Ῥγοδίθίαν δυίθιος 
ἰγηρονδίονΐίϑιῃ ΠΙ,1, 1. ΕΙ 

ΠΡΙΟΠΥτητ5 οἰϊαίαν ΠΣ 
Ἐρίρθηθ5, ϑοογαί!5 ἀϊβοίρυϊι, 

ΘΟΥΡΟΥΪ5 Πρ] ϑμίϊον ΠῚ, 12,1. 
ἘγδβΙ π1465, ργδοίου 80 Αἰμπθηΐθη- 

δὶ θτι5 τοῦθ πια! αίπι8 1, 1, 18. 
ΕΥΘΟΒΙΠΘ5, τὸχ ΑἰμθπΙ ΘΒ 1 ηι, 

οἶτι8 δἀποαίϊο,, ποβρι ΐατα, οἱ ΕἸ ΠιΠὶ 
οὐτη αὙἃ 6015 ἯΠῚ 6,10. : ; 

Ἐλα Π ΠΟ 5, Αἰπθηϊθηβίβ, ΡΔΈΡΘΥ 
6110 [ἀοίι5. οοτηρ δ 1 πὴ’ δα νἱΐαα 
σοητι5 ον θηϊθηςίι5 1, 8,1. 
ΕΛ γάδτηι5, ϑυηϑίαϑ ἃ Οὐ 1, 

2, 29. ΘΟβΊοπαΐΠ6 Οντποϑιιδ, 80 ἰπὶ- 
{10 8116 118 ἃ Ὁ ΟΠ] αἰ 501 }0}1η8, ροϑί- 
δ ἀϑϑία πιπιϑ ϑοογαίϊβ αἰδοῖ ρα! 51, 
2,1--δαθ: δὰ 4605 οΟἰθῃ 05 Θχοϊίᾶ- 
(ὰγ ἸΥ, 8, 2. 564ᾳ. ὁπ 60 4ἰβραίδι 
Θοογαίοβ ἀθ ἱπίθιηρογϑηί ΓΥ, ὅ, 2. 
46 8118 τϑθα5 [Υ͂, 0, 2. 

(ίίαποο ; Αὐἰβίοπίβ ΠΠ1ὰ5., ἐθιηθ γα 
Τοὶρ. ὀαροδβδηᾶδδ οαρία8 ἸΠ, 6,1. 
ΟΠ ΔΥΤΪ 4158 ρϑίου, ἴὉ.; Π|,7, 1. 
ἩΙογδο δε δαϊαι! ΔΡ Αἰμεαίθη- 

βίδα ΠΙ, ὅ, 10. 
Ηδτοα 85 βαθαβοθηβ 11, 1,21.864. 
Ηδογηορθηθ5, αἰβοῖρα!α5 ϑοονα- 

(151, 2, 48, Ηἱρροηϊοὶ ἢ]1π5, ποῦ- 
(αἰ: Βοογαίθπη. αἱ ἀθ Δροϊοσία ἐο0- 
αἰεὶ ΤΥ, 8, 4. Μεοιπογδίαυ 11, 10, 8. 

Ἠδβίοᾶαβ οἰξαίον Ι, 2, 860, Ἴ ὅ, ὃ. 
ΤΠ, 0: 

Ἠϊρρία9 ΕἸΘὰ5 ἀἰβραίαί ουτη 50- 
ογδίθ ἀ6 1πιϑε1{18 εὐ Ιθρὶθ5 πδίαγΔ}}-, 
ῬυΒ ΙΝ, 4, ὅ. 

ΗΙρροογϑίββ, ἀυχ Αἰπεηϊδηβίυση 
γἱοίπ5 δὰ Πεἰίαμῃ ΠΠ1, ὅ, 4. 

Η]ρρΡοπίουβ. ΥὟ, ΗοΥυπιοροπ68. : 



᾿ 
᾿ἥ 
Ἴ Ἢ 

ῬΟΤΩΘΥ 5, ΘΑΥΤΩΪΠ15 ΟΡ ἴοὶ ΡΥ ΠΟΘΡ5 
1, 4, 8. οἰϊαία 1, 2, 88. ἢ, ὁ, 11, 

᾿ς Ποχποῦῖ οαγτηΐπα ΙΥ, 2, 10. 

 Ἐ,δοραδοιποηϊὶ ΘΟ] πί 5685 ΠΠ, 8, 
16, ΘΟΡΡΒ δχευοθηΐ, 10. ρϑυβπί τηᾶ- 
εἰδίγδιιθα5, οὐ ἸθρὶθαΒ,10.611Ν,4,16. 
ταί τη. ΘΟΙ αὶ οομοογαϊδιῃ 1Π1,4 ὅ, 
10. αἱππίαν οἰγροβ εἰ μα 51181Π|, 9,2. 

ΤιΔΙΏΡΤΟΟΪ65, ΒΟΟΓΔ 115 Π]1ὰ5 ἡδία 
τη ΧΊΤΩΙ15, ὩΊΔΊΥΙ ἰγαύπ5 οΙδοϑίαν ΤΠ, 
25}. 

Τιοθααῖϊᾶ; ἴθ οἶδά65 ΑἰΠθηΐθη- 
Βἴίαχῃ δοῦϊαϊ ΠΙ, ὅ, 4. 
Τρ 65 ρατθπὶ Οδν ΠρΊ ΠἸ ΘΠ 5118 

Π,1..10. 
Τλομᾶ5 Τιϑοραϑοιηοηΐιβ ρου θρυῖ- 

ΠΟΘ ΠΟΒΡ 0 Θχθθρῖν 1, 2, 6]. 
Τγοῦτρτι5. ἴθοὶύ αἱ Θρανίδηϊ Ῥτᾶδ 

σοί οτῖβ οθ αἰ τ θηΐ ᾿θοῖθυΒ ΙΝ, 4, 18. 
Τιγάϊ βυιθἱθοί ῬΘυβαναπι ᾿π  υῖὸ 

Π,1,10. 

ΝΕδεοίδο ἴῃ Παγτορᾶ Βα ] θοιῖ βαθί. 
ΒΟΥ Π151Π,.1,.10. 
 Μερδύθηβοθ ῥ᾽ουῦίΐαθθ οὐουρϑίϊ 
Βα πὶ ὁχοχηϊαπη οοηθοίΐομθ ΤΠ, 7, 6. 

ΜΕΙδηΙΡ 465 οδυτηϊηΐβ αἰ γγᾶπι- 
ΒΙοὶ ρυΐϊθοθρϑβι, 4, ὃ. 
ΜοΙθί5 δοουιβαίου ϑοογαίβ ΙΥ, 4, 

4. τν͵,8,4. 
Μεπο ΑἸΒοπΙΘπββ τος Ῥᾶθῃ- 

Ἰαυύτη Π, 7, 6 
Μυ5ὶ ἰϊρθτίαιο αἰαηίυν οἱ ρορα- 

Ἰαπίτπιν Ρουβάσαχη γϑρίοποιῃ ΠΙ,ὅ, 26. 
ΝΙατιβίογαθ5 Αἰ ἢ ΘΏ]ΘΠ515 τη] 05 

86 δαὶ βθῦνοβ δα ροϊθηπίδηι [8οΐ 6η- 
ἄδια |, 7, 6. 

ΝΙοΙα5, ΝΙοθυαι ΠΙΪπ5, οηχὶν ἰ8- 
Ἰϑπΐο βουγιηῖ, αἱ ργαθοβϑοὶ ρθη 
Τοαϊη5 11, ὅ, 2. 
ΝΝΙΘοτη δ 14 65 ΑἸ ΠΘηἰ θη β᾽5 τθρα]- 

58 τὴ ἰ}1| ρυαθίαγαθ ΠΙ, 4, 1. 

ΦΘΙντηρία, ἰΙοοιι5, ΠΙ, 18, ὅ. 
ΡαἸατηθᾶοθ, ΘΙ θδε, οὉ ΒδΡρῖθη- 

ἐΐατη ἰηνίδιιβ {Π1|πὶ ρου ἾΥ, 2, 98. 
, Ῥανυυμαβῖιβ, ΑἰδποπΙθποὶθ ῬίιοίοΥ, 
ΟΧοΠορΙ. Μίοιμον, 
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αποσαπὶ βοούδίοβ αἰβϑουϊν 46 ἃὺΐθ 
Ῥίηρθηαὶ ΠΙ,.10, 1. 

. ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒΙΪ θ6!]}ὰτὴ ρου ηὐ οὐπὰ 
ΑἸΠΘΠΙΘηβίριβ ΠΠ1, 5, 4, 10..11. 
Ῥουΐο 65 ἀϊοίιαν ὃ πάνυ ΠΠ,6.,1. 

ταίΐοῦ ΑἸΟΙ 18 415. οὐ οἰντδι15 ρυϑοῖθ- 
οἰυ5:1, 2, 40. αἰδβοῦῖν 46 1ΘοΊθι8 10. 
αἰβου 5βίγημβ ΠΠ,6, 1ὅ. 

ῬοΥῖο]65 ἔ. ῬΘΥΙΟ] 15. ποίππιβ; οὐπὴ 
60 αἰδραίαί ϑοοταίθθ 46. τϑνορδῃ- 
615 ΑἸ ΠΘἢ1 Θαϑῖθι5 δα Ῥυϊδίϊπδιη ἴου- 
(ἰπαΐϊποια ΠΙ,5.,.1. : 

Ῥρυβδθ ᾿πηρουΐαχη Αβίδθ ἰθηθιί Π, 
1, 10. ᾿ἀοχηϊπ! Αβίθθ οἱ Ἐπυτορᾶθ 
ἀβαῦδ δα Μεαοθαοπίδιῃ ΠΠΙ,Ὁ, 11. 

Ῥπδβθαοηάδβ ϑοογα 5 αἰ βοῖριι !α8 
ῬΥΟΘΔ151, 2, 48. 

ῬΏγγροἝΒβ ρθη Ρουϑίϑ Π,1, 10. 
Ῥιβίίαθ, Ἰουϊοδυαπι οΟρὶΐοχ [Π|, 

10,9. 
ΡΙαίο δηγαίαν ἃ, Βοουαίο ΠῚ, 6,1. 
ῬοΪγοϊθίαβ, βία  αδυϊουι τὴ ῬΥΪΠΟΘῸΒ 

Ι,4, ὁ 
Ῥτοογιβίθβ, ἰγο Π,1, 14. 
Ῥνοαϊοιιδ, 5865; 6115 ὩΔΥΡ Ια 

46 Πδύοι! Π,1, 21. 
Ῥγίμιίιᾶ Βαοογάοβι, ὅ, 1. 
ἔβοῖτο, ἰαίτο Π,1, 14. 
ΘΟ Π,6,, 91. 
Θογίπμαθ Θχοθὶαπὶ αι ἃροαῦτα 

ΤΠ, 9, 2. Ἰτηρογϑηΐ Μϑθϑοί!β Π, 1, 10. 
ΒΙπὶβ, ἰαίτο Π,1, 14. 
ΒΙΤΘη651,6, 11. 91. 
Βοογαίθβ, βϑηδίου 1, 1, 18, 

Ῥαίον Πιϑιργ 1511, 2, 1. οἷ5 ἴδ: 
ΤΠ γ65 δααοὶῖ, 2, 48. 

ἜΠΠΟΡδηϊ οὐρα οθίθοϑ Βοθοίοϑ 
ἴηι} ΠῚ, ὅ, 2. 

ΤΠοπγϊδίοοϊθβ θθπηθίδοϊθηο 510] 
Ῥανᾶνϊ' οἰνίαμι διηόγθιῃ Π1, 6, 18. 
δρια Ὀδύθᾶτοβ ΘΙ ΘθῸ ΤΙ, 6, 2. 
τππα8 Γἀοίατα 510 αὐ οἰγὶθιι5 ὀχ 6619. 
ΤΟΙ ΙΥν, 2, 2. 

ΤΠ ΘΟΔΟΥΒ, σϑοχηθίγα σον ΓΥ» 
2,10. 

ΤΠπθοδοίβ, τηοτγοίστῖχ ΠΙ, 11, 1. 
10 
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ὙΠδορτΐβ οἰἰδίαγ 1,2, 20. 
ὙΠ6560 ἱπηρουϑηίθ Αἰ θη 6585 

6118 Ῥ6ηὴ6 σϑδϑβουιηΐ ΠΙ, ὅ, 10. 
ΤἬγδοοβ Θχοο! ! απ ἀ8ὰ ῬοΙ ἰΔΥΌΤΩ 

οἱ ἰϑου]οσατη ΠΙ,9, 3. 
ΤὨγΥΔΒΥ 5, ργδοίου 80 Αἰποπΐθη- 

Β' 5 Τηοῦία πηη]!αία51, 1, 18. 
ΤοΟΙμ1 465, ΑἸΠΘπἰ θη ϑβῖτιπὶ ἀπκχ, νἱ- 

οἰὰβ δὰ Το δάϊδτῃ ΠΠ, 8, 4. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΝΙΝῷῦ ΜΝ. 

ἘΠ|Ιχο5. Μογουῦν πιοηΐία Ὁ ἰη- 
οδηἑδίϊ οθα5 ΠΡΟ Ὶ, ὅ, 7, οτϑίου 
ῬΥΟΡΔΡΙ5ΤΙΥ͂, 6, 18. 

Χ ΘΠορ οη τοδαίαίαν ἃ ϑοογαίο, 
οατῃ πορϑϑβαί οϑο ἢ 6556 ρϑυϊοι- 
Ιοβαῖ,8.,11. 

Ζιουχὶθ, ρἱοίουτπιηι ὈΥΐποορ5 ἷ, 
4, ὃ 



». 

ἐπὶ πὶ δετίαας τοι 38, ὦ. ειυποῦ ἱπ Ζοίμεα {{{ εὐἰίοπειι ππὸ 
π αἴΐοι Θπ  αποαιποοις δι ϑαθεπ: 

ἴα {τ 1 

δεϑ εἴαἴπίοιι ΘΠ εν θιμη8 
γι Θρηππαεπ. 

φι βετόίπ τπῖ|{ τποτέγτομ ΘΟ πιάπποτη 
δεταμιδοθσεθοπ θη 

ἢ. “πϊοδτιῷ «Δ 0 βου, 
Ρ Φἰγοοείοτ δὲ8 Θυπιπαϊπιδ ἰπ βατῷ ϊπι 

Γ᾿. εἶξε δετ απαηία θετῦε} ἐτῖς ΠΤ ἢ , 

Ἄ ΠΩ 2π||τάτθει Δ θδιδππρει. 
ΠΝ ἢ ΥὙΥΩΙ ἡ ἩΣ λον ᾿ 
᾿ 69 350. στ. εχ ξοπεϊοτπηιαί, 9δοιΠτἀποίρ ἐπ εἰποεπι ϑαπδε 8..5 “υῦ. 
᾿ πδααδὲ ἱπ|10 τπρπαϊ ει αἰεζευγιπρεῖ ἃ 10 .“.2..925 

Φὶς ταί ϑϑετοτεϊίπιπα δὲν εὐἴτεπ θπΠτασὲ Ὀετϑαπῆ δὰ ἢ) ἐς 
τῇς ἐδεπ|οοοο δὲπι απο, παῷ τοεῖἄγοπι ἐδ ἀπαοίεαί {ΠΠ, αἵδ' δεῖ 
αεδιοσοπεπ 9Π|5Πῦτπα δ] εἴδει διττὰ εἰποπ ὁετεῖὶδ οοπ {Π͵ τα, πιὶξ 
δὲ ΞΘ οδΠτ[πἰεπ δὲς Οὔ τοτίταιίοπ ππὸ απ δὲπ δοίτο[ἐπϑοπ (ὅς 
διείεπ δὲν 9. Πἐπ| αἴ διτῴαιδ δεἰπι ἄνοπ (δεῖ τίεπ, ὁδοταμϑαοδεν τπὸ 
ϑδοτίέσεν αὐὲν πππιβίοπ πὸ δίείεπι (δτίοίας εἶπε ϑΠ{οτϑετπα εὐ ἄσπ, 
ἵπι ϑΠ|ποππεϊπεπ απ δὲπ δοϊοϊαίεπ Θιαποίάδεπ [εΠΠ2ιθα]τεπ, ἱπὶ (δὶπε 
ἐοίποι Ἰδοῦ ἰεδὲ ἰταοπὸ εττεϊθατο Ξθογ δε σππα οἰπίτοίοις 21: Τα] 61. 
(δ ππιθῖε δεδθα δ. αἰ δεὶ δίοζεν πεπὸπ  μπ|Π}ταᾶρς εἶπε απρταμπίσαῦε 
[εἰπ, δὲ Ἰϊπιζαπα δὲ ϑϑετέοεξ, πιδα ὦ} 21: δε ταπεει πιὸ δοιῦ διγῷ 
εἴπ Πρανήαπις οοτπρτοε Θἰπιϊπιπα δὲ υιάεδ δίς ποίρίαε 39 Π}{π|- 
διοίεϊΕ 2: εὐτοϊἤεπ, τἰἰ δὲπὶ ΘΟ ον ππίετεῦς δ δθεέτοπ Φο τ απ Τα πὶ 
ἴδεν αἴίὸ ἰπ| [εἴπεηι ᾿Βοτοϊ ἢ Υἰ ἐσοπϑεπ (δεαεπή πος δὲδ αἰ} ἐπ ἩΠΈεν- 
{ριππϑ δίς σοι τε 9 ιπ|1 21: αὐδεπ, Φἰεδ ταῦ ἱπὶ 556} ἐπι ἐπ εἶτις 

 βεταπειπα δὲ πθα δ᾽ αὐ δὶς τ πἀπίετε ἱπ Θοιιπαίειι ππίουεϊ 
είς ποοπὸ το ΠΠἐπϑιο τδίσοπ Φδοῖ[ς ππὸ (Θεἰζεπ δὲ ἘΠΕ δπππδ, απ 
δεῖ ϑεγοι δὲς οοτλιαϑυρεῖΐε ἱπ Θϑπεπ αὐϊείεποπ Ια  ἔεῦ, απ αἴἴὸ 
δἰεἰεπίφοτπ δεδίοις ππὸ (Θερεπίποε δε ὙΠΟ θη πιδ, δέει δου Γἀπδηῖδ 
δι πιπαεπ εἦεν ἴο τοῶϊ απ αν τἰπὸ τι τθαν σοππα δι τοοτδεπ 
ἔαππ. (δ σαί αἴήο τοῦ αἴΐεπ Θίπαοπ, εἰπευεἰτδ δῖε τρῶτε Θοΐππα δὲν 

᾿ς οτοβὲπ ὙΠῸ [ΕἸ611 21 ππτου ΠΙ5 ἐπ, αἸιδετευ εἰ. Ὁοπ ἔοίποπ ΠΡ ΠΈζοῖς 
τ΄ αἴ εἴποι Ἰδοῦ ἃ ἰδεῖ ατόβοτε δατίϊοοει ππὸ εἰπὲ ἰπίς ἐπ δὲπ 
ο΄ πΠ]απιπτπθαπα δὲ απεξεπ βεθοπδ πὸ Φεπέειδ δι ϑευπι επτ, 901 

διογεπι (τιιπὸς ππῆίς δὲν ὁ εταιδαοθδεν δοηηὲ Τεἶπι, εἶπε ἡΠεπος ὉεῖΞ- 
εἰπδοῖτοευ. ππὸ ἐδεῖι δατιπι ἀπρϑαϊδίοδ, σευ] τοϊπδεπδεν εοίίδοι τι (δι 

 ουϑβενεδ ὅαπλε δ απιπιοπλιζαϊεπ, τοαϑ ππῦ δεῖ δὲ σεσαταρ ὅπ )[τ- 
Ἐπ τοεπίαου 21: οττοϊ ει απὸ, δὰ δῖος εἶπε ἔπτλε τι επήτηπα θοῦ 
 ἄᾶρε ππὸ Θεδεμίμπα εἰποῦ Ξοτίβ οἵτ ὉσΠξοπιπιεπ σοπίϊαί, εἶπε ϑϑετιοεὶς 
Ἧι τ νῷ αἰ δα ατὔβοτε ὅϑαπλὲ, δὲπι ἐδ ἀπαοδῦτί, πππϑδιδίαοπ ϑύαινπι 

τὸ ὑπηρτι πίπιπη ττὸ δεῖπι δεδταῶε ππδοαποπι {. υ Τϊπὸ δὶς 



δε ΞΜῈ κῶν τὸ πρττασν ει προ, ϑ ἔπ ᾧ πὰ 

δηϊαπιπιοπζαΐοεπδεπ 3 ΠΕ, τοῖς ΘΕ ποῦ, Ξθεΐαροτιπα, Θθαπετ, 
ἙΒΠ  εττοοίοι, Ῥ1βοῖρ!πα τ λ]τὰγ15, Τιν πιεῦϊο, ροῦ, τοεθιπῃ, Εἰχοστ 
οἰΐαθ, ἀδθορυαρμῖθ, ταπιππαί ον, Ἡϊβίουία, συάϊοῖα, βἸείδιπια, Κο- 
τηοϑᾶϊα, ἴοτι ὥς βοεῖίε, ΦὈξα δ  εἰίοεπ, Μαβίςα, Ξηλοἰδοϊοοίο, ξουῖοι, 
Ῥτίοεϊεν, ῬὍτοςεβ (αἰ εν), Πρόσοδοι, διε αίοπ, Θαμπίριοεῖς, ΘΠ: ς΄ 
τοοΐοπ, (Οἰααίδίοτηπει, (Θἰουποί δεν, Τυαροραῖΐα, Ὑ δούϊσαὶ, 9 816, 
σαίπδο, 3αμπδετοῖ π΄ α, ἐπήπαπδεπ, 9618 δριπίζεῖθεπ Θυππδὲ τοῖν ἀπ 
τοῦ εἰπίαεπ δτίεσεπ, τοὶ δὲπ φηπιϊεπ, δὲπι Ῥοοροπποηοι:, δὲ 
ἐτοϊαπίἠοπ 2ς., εἶπε Ἰ1οδου δ σορόδεπ. πον τ 

8πτ 9πιθΠίθτηπο δὲ8 ἸπΙουπεθπιεπϑ {1 ϑὲπι ὁδοταιπδαοδος δίε δη π 
οτοίτξιπς τερον "δι ατϑεῖτον ἐπ εὐΤτεμΠγοπι λαβὲ 2: Φ Θεἰ σοισοτδοῖ: 
φὴς ὅοῖτεπ Φιτοείον Ὅγσ. (ἿἾαἴει πὶ ὅταπῆπτί, ϑὲεοίον Ὅν. Οὔ οἶΠ πὸ 
αἴ, Οδοτίεῦτον τσ. ὅπϑδοεπαππ ἰπ θαπόδδετῖς, Ὅν. εῆει ἐπ Φἰοΐ, 
Θμδτγεοίον ἀπ πα] π πὶ θδοῖδοτί, Ῥτοζεον Ὅν, φξε ἴπ Θτίαπαεπ, 
(υπιπαϊαιςοθτον Ὅν. ΘΠ ΒΠΟΣ ἐπ βατανπι, ῬῬτοζοον. Ὅν. ϑ εἶπ ἰπ ΟἴἐΞ 
παά, ϑδτοίζείον Ὁυ. (ΘἰεΓου! ἱπ ϑΠοπα͵, Ῥβτοζείζον ΘΙ ἐπ ϑϑεῖίθιτο, 
τοζεον. Ὅτ. ϑθ θ᾽ 1 ἱπ ΘἸπαῷ, (Θυτππα αὐ Τοῦτον 5 εἴς ἱπ Θτεῖζεπς. 
δοτα τι. 3, Ῥαδοπ δὲπ Θεταπβαοθεν απὰν δεὶ δίοζεν κϑεϊίοι ϑπηΐασο δοτεῖς. 
τοὶ οἷν που {Π8 1 ππὸ ἐπ δεπιοὶπ] ὅ αἴί τπὶξ ἰῦπι αἴίε Θοταίαι ἀπαοισαπϑί,, 
τἀπὶ δα 9 ἐπ αἴΐεπ ΣΦ θοῖίοπ δὶδ ἱπ ϑα8 (δ προεῖπε ππὸ ΘἸοὶπής δἰπεῖπο 
δὲς σεπαποίεπ υήζιπα ππὸ 3ϑενθεϊευιπα 21: ππίουτουζεπ, 

τ ξπρδοίοπδϑεῦε τοὶτὸ ε8 αἵδ᾽ εἶπε τοοϊεπιΠ γε 9ϑοτδεϊοενππα 21 δείταιῶΞ 
ἐεπὶ [εἶπ, δαβ δῖε φαδίτεϊάει αἰϊαεππείπεπ ππὸ πδευπ Ππὔεπ ΘΤ ΗΕ, 
τορῶς δαλι δίεπεπ ζοΙ͂επ, ππίετε παεπὸ πεδὲπ δὲν πύτϑοτιπα ἱπ 
εἰπροίπεπ δ εππίπιἤεπ απῷ {τ  οἰαταπίαιπιπα ππὸ δι] απηππεπθἄπαοπδε 
(τξεππί πὶ. τοοπιτεπ8 εἰπίαοεν Θεἰΐξεπ δὲδ αἰ ει θΠΠοτέθηπδ ἀπλιξ 
Τεϊέεπ, δεῖ δίοεν πειὸ ϑηπίααε πὶ Εεῖπε αππ ϑῖαπδε δυτῷ 8αὈεπ 
δερεϊώπείς ϑιδ1πιττε εἰπαεί δεῖ τουτϑεπ, ἴο δαβ διτ σέπαπο ὅθετε 
τοοϊϊιπαοπ απὦ δὶς ἴδεν εἰποπ εἰπροῖπεπ μπὲ ἱππεύθαῖθ εἴπεφ Τἄπαοτπ 
ιν εἴ. οαοἤπῶτε ὉΠ δέ οὔπε (Θτοϊετίαξεῖ! ππὸ οὔπε Κεἰ Γ ε ΠῚ δι 
ἥπϑεπ {ξ.- ϑ9ιπ| δίεῖς 9ϑετιοεἰϊπποεπ, δῖε απὸ παδὲ Περεπδεπ ὄν πϑεπ 
δεὶ δὲν ἐὐΐεῖ ϑππΠ!}ἀρὲ Τεδν τταπαοῖθαϊξ Ἰοατέπ, { δίεδιπαι δῖε οτῦβίε, 
(ΦρΡταΐα Ὀσττσαποι τοοτϑοπ. 7 Ὁ 

ϑπιῷ πιιβίς Ὁοτ αἴΐεπ Φίπαεπ δαρίπ σεβτοδε τοετδεπ, δαβ εἶπε 
«τόβοτε (ἰδεῖς ππὸ εἶπ Γεδεπδίαοτοθ οὐπεϊπαπϑοτατείζεις οἰ ἄεπ δὲπ 
θεν ϊοδεπεπ, δίεν δεατθοϊτοίοπ Βιοοείσοεπ δὲ. ἘΠ ουτθι. δου δεῖσε ΠΙΡτί 
τοοῦῖδο. ϑιιῶ πα δίοζεν (Θοἰίς οἰπ ἢ δὲπι 9δετές δεϊοπϑονεν ἀεῖβ 
αὐτοϊδηποεῖ τοοτδοπ, οἷς δέππ. ἡδευδαπρὶ παν Ἰτοοπίαε ΠῚ ἐπ δὲπ 
απρὸπ πῶς ἰδτὶς σορίϊοδεπ ἤπὸ, διε πῶ! ἰταοπὸ εἶπε ππὸ σεἰσδθπε 
τῷ πἰϑέ ππισοζεπίίς 99 ογδοοτππς πὶ δὲν Θαΐε οδὲς ϑὲπὶ ϑπιδότπε 
δεΐοπηπεπ θαῦεπ, ἐν τν  δ' ΡΣ ΤΕ 

Φίε 56} δὲς ΘΙ πησπει {Ὲ [εὐπὸῦ {π᾿ δίεεν ποιεῖ Ξ9Πιδηαθς 
εἶπε θεῖς ατύβετε αειυθτδεμ, παιποὦ {πὸ δα τες ἐπτοι 
πτ Ῥηοϊοαὶς ππὺ Θεοηταμθς δε σέσεθεπ τθρτῦο!, δὰ θέ ΠΠ δαθ 
τἰπαοπδίε Θεδ τ πἰϑ θοτβαπδεῖ 21: {εἶπ Ὁ 6, τοάθτεπο απβοτϑεῖπ απ 

εἰπροηις θυ αὐ δὲπ Θίααϊδ- ππὸ τίσαί - ὩΠΠευτ  ἥππεῦπ 2ε, δτ ς 
ϑιδδιδποεπ απ αν εν σεπιαε τρπτϑεπ, [0 τοεὶέ δῖε δῖε δῶ 
απ δὲη Πὶν δα8 Θπῶ 5. Ποοπδεπ δἰίσει Ξβτεῖὶδ ππτ ἰτρεπὸ ΜΠ ΕΒ: 

βεῖρ οἷα. . (6, ΦρηθπεΥ. 
Ὄιμα γοπ ΒΘ. ὦ. Σευνπετ πα Θεῖρςία. 
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